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Indledning 

“Undervisere og studerende skal bringes 
tættere på fremtidens elektroniske biblio-
teksservices”, har været det overordnede 
formål med projektet DELA (Digital Educa-
tional Library Access) som DEFF-program-
området for e-læring iværksatte i 2005.  

I stedet for at brugeren som i dag "går på 
biblioteket" forstået som at brugerne benyt-
ter sig af dedicerede elektroniske biblioteks-
services, har det været tanken, at biblio-
teket i fremtiden skal "komme hen til" bru-
geren - og hen til brugeren i den lærings-
sammenhæng, hvor brugerne er, nemlig 
direkte ind i deres elektroniske lærings-
platform. En omfattende usabilitytest af 11 
danske forskningsbibliotekers digitale tilbud 
(omtales i boks 1) viser blandt andet, at 
bibliotekerne er nødt til at tilbyde brugerne 
en integreret søgegrænseflade hvorfra alle bibliotekets materialer – analoge såvel som 
digitale – kan søges fra. DELA er vores bud på en løsning af denne problemstilling.  

”Hvorfor udvikle en ny søgetjeneste, når der allerede findes en række kommercielle 
løsninger?” eller ”hvad er det DELA søgetjenesten 
kan, som de kommercielle løsninger ikke kan?” har 
været nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet 
undervejs. Vi har ikke forsøgt at opfinde den dybe 
tallerken igen. Projektet har derimod udviklet og 
testet funktionaliteter som ikke er en del af de 
nuværende kommercielle søgegrænsefladers 
tjenester (fx single sign-on, databaseadgang og 
kobling med et LMS1). Desuden har vi testet en 
række nye XML og webservice teknologier, hvor en 
grænseflade med de funktionaliteter som 
søgetjenesten har, er en nødvendig forudsætning.  

Projektets resultater er udførligt dokumenteret på 
hjemmesiden: http://dela.cvt.dk (se Figur 1). 
Denne afrapportering giver et opsummerende 
overblik. 

                                           

1 LMS = Learning Management System. Et meget anvendt akronym for de elektroniske læringsplatforme, der i 

dag findes på alle de højere læreanstalter til distribution af læringsmaterialer, kommunikation mellem 

kursusdeltagere etc. 

 

BOKS 1: Brugerne tror de har fundet 
det bedste  

I 2004 blev 11 større danske forskningsbibliotekers 
elektroniske tilbud til brugerne testet for deres 
brugervenlighed – en såkaldt usabilitytest.  

Usability-testene viste, at en vigtig vision for frem-
tidens digitale brugervenlige forskningsbiblioteker er 
at sikre, at brugerne faktisk har fundet det bedste 
materiale, forskningsbiblioteket kan levere. For de sø-
geresultater brugerne får frem udgør ofte kun toppen 
af isbjerget, idet de i mange tilfælde kunne finde flere 
og måske endda mere relevant materiale ved bedre 
søgninger. Brugerne sætter deres lid til, at søgere-
sultatet leverer det bedste, biblioteket kan præstere. 

Tidligere har man håndteret dette ved at tilbyde 
kurser i informationssøgning. Imidlertid viste 
brugerundersøgelsen, at brugerne ikke prioriterer 
kurserne. Ud af de 55 personer, der deltog i testene, 
havde kun få prioriteret kursus i informationssøgning 
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Figur 1: Velkomstsiden på projektets hjemmeside: https://dela.cvt.dk/ 
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Samarbejdspartnerne 
 

Det har været vigtigt at udvikle søgetjenesten og koblingen til LMS’erne som et 
samarbejde mellem flere institutioner. Dette dels for at få mangeartede input til design og 
funktionalitet af selve søgetjenesten og dels for at udvikle løsninger til flere LMS’er. 
Landkortet af LMS’er er nemlig ganske broget - kun få universiteter har samme LMS. 
Søgetjenesten, single sign-on, datatjenester mv. er derfor udviklet af IPU Infolab i et 
samarbejde mellem 4 universiteter/biblioteker: DTU, RUC, Syddansk Universitet og 
Handelshøjskolen i Århus, og har involveret såvel biblioteks- som IT-personale på de 4 
institutioner. De deltagende personer i projektet har været:  

 

IPU - Instituttet for Produktudvikling  

Projektleder Hannah Kamstrup Wermuth  

Stig Brostrøm 

Franck Falcoz 

Jessica Lindholm 

Jan Krag 

Mogens Sandfær  

Samt konsulentbistand fra  

- Arcanic A/S 

- Nordija A/S 

- Snitker og Co. Aps. 

 

RUC - Roskilde Universitetscenter og 
Bibliotek 

Claus Vesterager Pedersen 

Lars Jørgensen 

Mads Freek 

Tonny H. Laursen 

 

SDU - Syddansk Universitet og Bibliotek 

Jens Dam 

Martin Dollerup-Nielsen 

Peter Morling 

 

ASB Bibliotek - Handelshøjskolens bibliotek i Århus  

Per Steen Hansen 

Lone Jensen 

 

Flip-over fra møde med DBC 
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Resumé og konklusioner 

DELA har udviklet en simpel og omfattende bibliotekssøgetjeneste, der samsøger i 
metadata indenfor fem kategorier: Artikler, e-prints, bøger (bibliotekernes kataloger samt 
Library of Congress), e-bøger og et repository for læringsobjekter2 (kaldet LFF) samt på 
tværs af det hele. I alt er der adgang til at søge i metadata for 23 millioner poster.  

Denne søgetjeneste består af to Open Source komponenter forbundet af XML webservices: 
En Java Apache Tapestry baseret frontend og et antal Zebra SRU servere for de 
ovennævnte informationskategorier, hver med deres dataimport- og load-problematik. 

DELA har udviklet en generisk integration mellem denne søgetjeneste og LMS'er. 
Når brugeren har fundet et søgeresultat han ønsker at gemme, kan metadata gemmes i et 
af de tre LMS’er - Blackboard, CampusNet eller SAKAI - der deltager i projektet, direkte i 
det kursus hvor det er relevant. Det er muligt at stille disse metadata til rådighed for 
andre indenfor læringsplatformen.  

Som studerende kan man altså opbygge sin egen samling af læringsmaterialer – mange af 
dem med fuldtekstadgang – direkte i sin personlige kursusside. Desuden er det muligt at 
gemme søgekriterierne i læringsplatformen. Underviseren kan herved finde relevante 
metasøgekriterier, som stilles til rådighed for de studerende i et kursus og dermed 
afgrænse deres søgning.  

DELA har udviklet en generisk tværinstitutionel single sign-on løsning, der konkret 
udnyttes mellem DELA søgetjenesten og de involverede LMS’er. Når først brugeren er 
logget på én gang, vil skiftet mellem de forskellige systemer forløbe uden yderligere log-
on. Denne løsning er generel og kan anvendes i mange andre biblioteks- og 
universitetsscenarier, hvor man ønsker brugerstyring på tværs af decentrale CAS-baserede 
brugerdatabaser.  

En sidste del af projektet (delprojekt 4) har været at tage et konkret kursus og konvertere 
dette til læringsobjekter, der opbevares og formidles i et til formålet tilpasset "Learning 
object repository". Da læringsobjekter (det kan f.eks. være forelæsningsnoter) ofte 
indeholder figurer og lignende, der ikke er fremstillet af underviseren selv, kan han ikke 
distribuere dette digitalt uden tilladelse. Derfor nedsattes en arbejdsgruppe under DELA, 
med det sigte er at adressere de forskellige ophavsretslige problemstillinger, der er ved 
distribution af forskellige typer af digitalt materiale. Denne undersøgelse er vedlagt som 
bilag 6. 

Projektets overordnede formål udtryktes i ansøgningen som "at udvikle en adgang til e-
materiale direkte fra 3 LMS'er … Projektet ønsker endvidere at demonstrere nytten heraf 
ved at udvikle elektronisk læringsmateriale til et kursus …" Her er det førstnævnte 
hovedformål opfyldt i fuldt omfang, og det sekundære formål omkring læringsobjekter er 
                                           

2 Læringsobjekter kan defineres som små elektroniske undervisningsenheder, der faciliterer læring og øger 

indholdets værdi. De er fleksible, genbrugelige, redigerbare og metadateret så de kan søges (og findes) på 

Internettet.  
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opfyldt hvad angår system og indhold, mens den planlagte real-life test i kursussituationen 
ikke kunne gennemføres, da kurset blev aflyst i 2006. 

Samlet set anser vi projektet som vellykket. Det er lykkedes at bryde såvel informations- 
som brugerstyringsgrænserne mellem biblioteks- og læringssystemer og projektets 
resultater vil givet spille en væsentlig rolle i forbindelse med implementeringen af de 
"Integrated search" systemer, der nu optager DEFF's aktører. DELA har været en forløber 
for disse og har væsentlige erfaringer og tekniske løsninger at tilbyde, hvad angår deres 
nødvendige samspil med universiteternes læringsplatforme. Ligeledes vil udviklingen og 
aftestningen af den integrerede søgetjeneste for tidsskrifter givet vise sig at få stor 
betydning for udvikling af DEFF's "nationale datasæt" på området. 

Arkitektur og opdeling i delprojekter 
DELA arkitekturen har følgende hovedkomponenter, listet nedefra i forhold til diagrammet 
i Figur 2 

 

 

 XML Webservices, 

der udbyder søgning efter litteratur og lignende "biblioteks-objekter", herunder 
DELAs eget LORE, et pilot-repository for læringsobjekter for et fælles kursus  

 DELA Søgetjenesten, 

Figur 2: Overbliksdiagram for projektet 
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en portal, der giver samlet adgang til disse webservices og stiller sig til rådighed 
for universiteternes LMS'er (Learning Management Systems - læringsportaler) 
gennem OpenURL interlinking  

 LMS'er/læringsportaler,  
der integrerer DELA Søgetjenesten gennem OpenURL interlinking og derved kan 
tilbyde informationssøgning, referencekartoteker mv. til de studerende 

 Bruger- og adgangsstyring 

på tværs af institutionerne 

DELA projektet var følgelig organiseret i 4 delprojekter, der ligeledes fremgår af diagram-
met.  Disse delprojekter beskrives kort nedenfor, og mere uddybende i det senere. 

 

Delprojekt 1 - Udvikling af søgetjeneste og kobling til LMS'er 

Under delprojekt 1 er blevet udviklet den overordnede søgetjeneste, der søger på tværs af 
en række databaser (e-tidsskrifter, e-bøger, e-prints, deltagernes bibliotekskataloger og 
læringsobjekter). Søgetjenesten er koblet med 3 universiteters LMS'er: Blackboard på 
Syddansk Universitet; CampusNet på Handelshøjskolen i Århus og SAKAI / Citation 
Manager på Roskilde Universitet. Alle de deltagende parter har været involveret i dette 
delprojekt.  

 

Delprojekt 2 - Styring af brugeradgang 

Formålet med dette delprojekt har været at udvikle en bruger- og adgangsstyring på 
tværs af institutionerne, således at brugerne efter lokal login dels frit kan hoppe mellem 
det lokale LMS og den fælles søgetjeneste og dels kan tilgå det fælles repository (LFF) 
med det aftalte sæt af rettigheder til at læse, skrive, rette og slette information. Det viste 
sig, at SDU ikke havde den nødvendige teknologi (CAS – se mere nedenfor) installeret. 
Derfor har projektet også omfattet installation af en pilot-CAS på SDU. Delprojektet er 
udviklet i et samarbejde mellem RUC og DTV/IPU. 

 

Delprojekt 3 - Udvikling af supplerende webservices 

En søgetjeneste der kunne søge i alt var én af vores visioner. For i så høj grad som muligt 
at efterleve dette, blev der udviklet nye webservices for artikler og e-bøger. Desuden er 
disse webservices og eksisterende DEFF webservices for bøger og e-prints blevet 
dokumenteret. Opgaven er løst i et samarbejde mellem ASB og DTV/IPU. ASB har stået 
for aftalerne om indholdet til e-bogstjenesten, mens DTV/IPU har udviklet og 
implementerer de tekniske løsninger.  

 

Delprojekt 4 - Lagring og deling af læringsobjekter (case LFF)  

Dette delprojekt har digitaliseret og clearet tekster til LFF3. Indholdet er omdannet til 
læringsobjekter. Ud fra et eksisterende repository-software – kaldet LORE (Learing Object 

                                           

3 LFF står for Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus. Det er et meritgivende kursus 
for overbygningsstuderende på alle højere læreanstalter. Kursus huses i øjeblikket på 
DTU. 
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REpository) - er udviklet et værktøj der kan anvendes til at beskrive og lagre 
læringsobjekter. Desuden er der udviklet en webservice der giver mulighed for at en 
samsøgning i DELA søgetjenesten også omfatter disse læringsobjekter. Da LFF-kurset ikke 
blev oprettet I 2005-2006 pga. manglende tilmeldinger kunne den test af 
læringsobjekterne der var forventet skulle ske med kursusdeltagerne desværre ikke 
foretages. Derfor er dette delprojekt ikke blevet afviklet helt som forventet. Delprojektet 
er udviklet af DTV/IPU.  

Teknologier  

De teknologier, der er arbejdet med i projektet, er i hovedtræk:  

CAS (Central Authentication Service oprindeligt udviklet af Yale universitet, se: 
http://www.ja-sig.org/products/cas/) er den teknologi, DELA partnerne bruger til lokal 
single sign-on. Dette giver brugeren adgang til den række af applikationer, som brugeren 
har fået tildelt adgang til, ved blot at logge ind én gang. Dermed undgås gentagne logins.  

CAS Dispatcher (http://toolxite.dk/cas_dispatcher/) er en transparent udvidelse af CAS, 
der tilføjer inter-institutionel autentificering og 
(simpel) autorisation på tværs af eksisterende 
CAS-domæner. Denne Open Source software er 
udviklet som en del af projektet og på basis af 
tidligere DEFF-ware, ligeledes udviklet af 
IPU/DTV. 

Webservice-enabled søgeportal baseret på 
Java og Apache's Tapestry framework 
(http://tapestry.apache.org/) og udviklet som en 
del af projektet som Open Source. 

Standard SRU/SRW-webservices (www.loc.gov/standards/sru/) for informationssøgning 
med Zebra (www.indexdata.dk/zebra/) som søgemaskine. 

XML Schema (http://en.wikipedia.org/wiki/Xml#XML_Schema) for dataformater for de 
forskellige informationstype-specifikke webservices - se fact sheets for de enkelte på 
https://dela.cvt.dk/twiki/bin/view/Main/Delprojekt3.  

OpenURL v. 1.0, (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL) standardiseret af ANSI/NISO 
som Z39.88-2004, spiller den store rolle i forbindelsen med samspillet mellem DELA og 
læringsplatformene. Med OpenURL kan de bibliografiske metadata fra et søgeresultat 
overføres i struktureret form til LMS ligesom søgeprofiler kan overføres struktureret til 
DELA. Dette er formaliseret i form af en "community profile" der fastlægger de særlige 
datafelter, der indgår i DELA integrationen (se dela.cvt.dk/twiki/bin/view/Main/OpenURL) 

Som hovedværktøj i forbindelse med arbejdet med formattering og oplægning af 
læringsobjekter er anvendt MetaToo (http://toolxite.net/metatoo/) et metadataredige-
ringsværktøj udviklet af DTV som Open Source.  
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Hertil kommer naturligvis de tre LMS-systemer (Blackboard, Campusnet og SAKAI), 
hvis lokale tilpasninger på tilsvarende står gratis til rådighed for andre brugere af 
systemerne som Open Source. 

Gennemgang af de enkelte delprojekter 

Delprojekt 1: Udvikling af søgetjeneste og kobling til LMS'er 

Under delprojekt 1 er udviklet den fælles søgetjeneste (vist i Figur 3), og koblingen til de 3 
LMS’er. De enkelte institutioner har selv haft ansvaret for egen LMS-integration, der dog 
alle hviler på OpenURL teknologien. OpenURL er beskrevet i teknologiafsnittet. Arbejdet 
med at designe selve søgetjenesten er sket i et samarbejde mellem alle 4 institutioner. 
Afrapportering fra de enkelte institutioners integrationer fremgår af bilag 1-3. 

 

 

Figur 3: DELA-søgetjenestens forside efter login.  

DELA-Søgetjenesten giver – efter at brugeren er logget ind med sit lokale campus-login - 
adgang til at søge i en række mediatyper. Man kan vælge at søge i de enkelte 
mediakategorier eller søge på alt samtidig. Man kan søge på fritekst, forfatter, årstal eller 
titel. Søgeresultatet viser så antal hits i de forskellige kategorier og præsenterer 
automatisk elektroniske tidsskrifter først, hvis sådanne matcher ens søgestreng. Dette er 
vist i Figur 4.  

Når man ønsker at gemme en reference klikker man på det lille ikon i højre side, der ses 
ved en fuld visning af referencen (farve + tekst af ikon er forskellig for de 3 LMS-
integrationer), i dette tilfælde er det den blå ikon med teksten e-Learn (SDUs navngivning 
af LMS’et Blackboard). Man bliver nu ledt over til en Blackboard-dialogboks (se Figur 5), 
som gør det muligt at gemme søgeresultatet i Blackboard (se Figur 6).  

Da udvikling af single sign-on (på tværs af biblioteks- og læringssystemer og på tværs af 
institutioner) har været en vigtig del af projektet, er det ikke nødvendigt at logge ind i 
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LMS’et, når man først er logget ind i DELA. Der er også mulighed for at logge ind i LMS’et 
først og så tilgå DELA herfra. Også her er det kun nødvendigt at logge ind én gang. 

 

 

Figur 4: DELA funktion: Præsentation af søgeresultater for artikler efter søgning 

Som studerende – eller underviser - kan man altså opbygge sin egen samling af 
læringsmaterialer - mange af dem med fuldtekstadgang - direkte på sine personlige 
kursussider. Desuden kan man gemme søgekriterierne i LMS’et og på et senere tidspunkt 
vende tilbage til den samme søgning. Underviseren kan med denne funktionalitet fx 
skræddersy søgekriterier og stille dem til rådighed for de studerende i et kursus og 
dermed afgrænse og lette deres søgning.  

 

Figur 5: Tilføjelse af et søgeresultat fra DELA-søgetjenesten i Blackboard på SDU. 
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Når den studerende ønsker adgang til den fulde tekst benyttes knappen til bibliotekets 
OpenURL-resolver (i SDUs tilfælde SFX) hvorved det sikres, at brugerne via proxy-servere 
mv. linkes frem til den rette frikøbte kopi eller det rette bibliotekssystem. 

 

 

Figur 6: SDUs bud på visning af DELA søgeresultater i Blackboard. 

Teknisk løsning for delprojekt 1 

At finde den rette tekniske løsning for delprojekt 1 viste sig at blive en noget større udfor-
dring end først antaget.  

Oprindeligt forventedes det, at hver af LMS'erne på egen hånd udviklede søgegrænse-
flader, der via XML webservices kommunikerede med de underliggende databaser for 
henholdsvis artikler, eprints, ebøger læringsobjekter samt de forskellige bibliotekska-
taloger mv. Diagrammet i Figur 7 illustrerer dette: 

 

Figur 7: Den oprindelige arkitektur for løsningen skitseret i ansøgningen 
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Imidlertid viste det sig ganske kompliceret for det til formålet udvalgte pilot-LMS, Campus-
net, at udvikle en sådan tværsøgningstjeneste. De forskellige datakilder anvender forskel-
lige dataformater med heraf følgende forskelle i indeksering. Selv tilsyneladende standard-
iserede kilder som bibliotekskataloger viser sig i praksis at være ganske forskellige og til-
med på en udokumenteret måde. Det blev tvivlsomt, om noget LMS inden for projektets 
tidsmæssige og økonomiske rammer ville være i stand til at udvikle den nødvendige 
tværsøgningstjeneste. 

Dette førte til en revision af arkitekturen (se fuldt 
diagram i Figur 2), hvor en søgetjeneste fælles 
for alle LMS'er blev introduceret. Herved kunne 
udviklere med erfaring i heterogene bibliografiske 
databaser sættes på opgaven og de enkelte 
LMS'er kunne koncentrere sig om de øvrige 
udviklingsopgaver, der i natur lå langt tættere på 
deres normale problemfelt. 

Denne arbejdsdeling krævede så en protokol for 
kommunikation mellem LMS'er og søgetjeneste. 
Det var et klart ønske at denne var standard-
baseret og samtidig enkel at arbejde med, så 
mindst mulig (yderligere) tid gik tabt med 
komplicerede teknikaliteter. 

Det viste sig heldigvis, at den nye version 1.0 af 
OpenURL-protokollen havde de nødvendige egen-
skaber og faciliteter, og i løbet af projektet blev 
den fuldt godkendt som ANSI standard. 

 

Delprojekt 2: Styring af brugeradgang 

Figur 8 viser hvorledes to universiteter (henholdsvis DTU og RUC) med hver deres LMS 
(henholdsvis CampusNet og SAKAI) og hver deres lokale SSO-infrastruktur baseret på 
CAS, ved hjælp af DELAs CAS Dispatcher får adgang til DELAs Søgetjeneste som en del af 
den lokale sign-on, hvorved DELA universiteterne realiserer inter-institutionel 
autentificering uden at ændre deres eksisterende CAS SSO infrastruktur. Af illustrationen 
fremgår to del-cases  

Del-case 1: Start i DELA Søgetjenesten (røde pile)  

1. Bruger kontakter DELA Search, der redirecter til CAS Dispatcher for login  
2. CAS Dispatcher spørger brugeren, hvilken DELA partner hun kommer fra, og redirecter 

brugeren til DTUs CAS for login  
3. Efter gennemført login redirectes brugeren tilbage til CAS Dispatcher, der umiddelbart 

redirecter tilbage til DELA Search, hvor brugeren nu kan starte sine litteratursøgninger  
4. Efter at have fundet noget interessant ønsker brugeren at kopiere metadata om 

publikationen ind i sit referencekartotek i CampusNet, hvilket sker ved at klikke på 
links benævnt "Kopier til CampusNet".  og dækkende over en ANSI standard OpenURL 
v1.0, der inkluderer bibliografiske metadata i struktureret form som key/value pairs.  
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5. CampusNet checker med DTUs CAS om brugeren er logget ind, hvilket er tilfældet, 
hvorfor brugeren kan fortsætte sin aktivitet uden yderligere sign-on og som om DELA 
Search havde været en lokal DTU tjeneste.  

 
Figur 8: Single sign on i DELA. De røde pile viser forløbet når brugeren vælger at starte i DELA Søgetjenesten, de 

blå pile når brugeren starter i det lokale LMS.  

Del-case 2: Start i RUCs LMS SAKAI (blå pile)  

a. Bruger kontakter RUCs LMS SAKAI, der redirecter brugeren til RUCs CAS for login  
b. Efter gennemført login redirectes brugeren tilbage til SAKAI, hvor brugeren navigerer 

sig frem til sit referencekartotek eller lignende biblioteksrelateret område.  
c. Her finder brugeren en simpel søgeformular til søgning af tidsskriftartikler i DELA, der 

resulterer i en ANSI standard OpenURL v1.0, der inkluderer de nødvendige 
søgeparametre mv. struktureret form som key/value pairs, herunder brugerens ID og 
institutionskode.  

d. DELA Search checker med CAS Dispatcher om brugeren er logget ind, idet CAS 
Dispatcheren samtidig informeres om hvilken institution brugeren kommer fra.  

e. Med denne information, checker CAS Dispatcheren med RUCs CAS, der kan verificere 
brugeres aktive sign-on, hvorfor dette kan bringes videre til DELA Search, der 
gennemfører den ønskede søgning og viser brugeren resultatet.  

Delprojekt 3: Udvikling af supplerende webservices 

Inden DELA-projektet havde DEFF udviklet nogle webservices, der kan udnyttes af 
eksterne portaler som f.eks. LMS’er. Der var indholdsmæssigt tale om to områder, 
metadata om (pr)e-prints høstet fra Open Archives og bibliografiske data fra 
bibliotekskataloger, der kan søges via en XML til Z39.50 gateway.  
 
For DELA var dette positivt, men ikke nok til at skabe et tilstrækkelig interessant og 
nyttigt informationsunivers til integration i LMS’erne. Samsøgning i e-tidsskrifter og e-
bøger var særlig efterspurgt, derfor blev webservices til disse to elementer udviklet både 
teknisk og indholdsmæssigt. 
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Løsningen 

De to web services for henholdsvis e-
tidsskrifter og e-bøger har samme 
overordnede arkitektur. Som det vises 
i Figur 9 importeres metadata eller 
høstes fra en række kilder (typisk 
forlag eller mellemhandlere). De 
konverteres til et fælles format (XML 
schema) og indekseres med henblik på 
fritekst og feltspecifik søgning. 
Søgetjenesten stilles til rådighed som 
en SOAP og REST service (typisk 
SRU/SRW), beskrevet i en WSDL-fil. 

Forskellen mellem de to elementer er 
omfanget – tidsskrifttjenesten har 
langt flere data og langt flere data-
kilder end bogtjenester, da e-bøger er 
et nyere fænomen.  

Begge tjenester skal sikre at også 
lokalt producerede (digitaliserede) 
data kan indgå i søgetjenesterne. Den 
videre adgang til selve artikler-
ne/bøgerne formidles via dyblinkning 
til forlagets server samt en OpenURL, der kan fortolkes af institutionens egen Resolver og 
således linke til ”the appropriate copy”, evt via proxy-tjenester. 

 

Faglig dækning for artikeldata 

Artikeldatabasen etableredes ved at høste forlagsdata ud af DADS-systemet og integrere 
disse i en enkelt database til enkel tværsøgning af artikler: 

 

Academic Press  from 1996   151 845  

Blackwell Publisher  from 1996   79 788  

Blackwell Science  from 1996   203 383  

Elsevier Science  from 1992   2 623 489  

Emerald  from 1994   66 463  

IEL (IEE/IEEE)  from 1988   1 278 967  

Institute of Physics  from 1966   134 632  

Karger  from 1998   32 706  

Kluwer  from 1997   344 629  

Oxford Univ Press  from 2002   83 927  

Royal Society of Chemistry  from 1999   40 233  

Soc. Indus. Appl. Math.  from 1994   9 926  

Springer  from 1997   366 412  

Total number of records    5 416 400  

 

Indexering og søgning 

Import og konvertering 

XML 
t d t

LMS LMS

Forlag

mv. 
Forlag

mv. 

Forlag

mv. 
Forlag

mv. 

Forlag

mv. 
Forlag

mv. 

Forlag

mv. 
Forlag

mv. 

Forlag
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Forlag 
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mv. 

Forlag 

mv. 
Forlag 

mv. 

Forlag 

mv. 
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mv. 

LMS

SOAP/REST web service 

Figur 9: Diagram der illustrerer metadataenes vej fra 

forlag til LMS.  
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Dette resulterede i en meget stor og homogen database, men (som man måske kan se af 
forlagslisten) fagligt set med en væsentlig hældning mod ren og anvendt naturvidenskab.  

I humanistiske og samfundsfaglige sammenhænge ville dette blive et problem - der 
manglede simpelt hen en række kernetidsskrifter. Dette rapporteredes ligeledes fra 
Pensumdata-projektet under Rektorkollegiets Projekt Digital Forvaltning, der anvendte den 
samme database til katalogiseringsgenbrug i forbindelse med fremstilling af pensumlister.  

ASB forsøgte at få firmaet Ebsco, der aggregerer og forhandler en række vigtige 
samfundsfaglge tidsskrifter, til at give sin tilladelse til at deres metadata kunne indgå i 
DELA's test-database, men det lykkedes ikke inden for projektets løbetid. 

Siden hen har DTV arbejdet på at løse dette problem med henblik på at kunne stille en 
fuldt dækkenede artikel-database til rådighed som en del af DEFF's kommende nationale 
datasæt og -tjeneste. Dette er nu opnået ved at flette (og deduplicere) forlagsdata med 
SwetsScan-data med en resulterende database på over 20 mio. artikler. Denne database 
vil givet også være den interessante for en eventuel fremtidig DELA-service. 

Delprojekt 4: Lagring og deling af læringsobjekter  

Med baggrund i de tre ovenstående delprojekter i DELA, udvikles et konkret eksempel på 
distribution af et kursus' undervisningsmaterialer til flere universiteter.  

Kurset LFF (Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus) er valgt som use case, da 
kursisterne kommer fra 8 forskellige højere læreanstalter, og fordi kurset ledes og 
afholdes på DTU.  

Alt tekstbaseret materiale i kurset er skannet og omdannet til læringsobjekter og lagt i en 
database, hvorfra/-til kursets studerende har adgang, uanset hvilken højere læreanstalt de 
kommer fra.  

Desværre blev kurset aflyst, pga. manglende tilmeldinger. Det var oprindeligt planen at 
videooptage udvalgte forelæsninger. Videooptagelser, slides o.lign. skulle så omdannes til 
læringsobjekter og lægges i læringsobjekt-databasen. Dette er ikke sket, ligesom 
systemet ikke er testet med studerende.  

Det primære arbejde indenfor delprojektet har omfattet:  

• At udvikle et værktøj, som kan anvendes til at beskrive og lagre kursusmateriale 
som læringsobjekter. Det er sket med udgangspunkt i en eksisterende repository-
software (LORE). Der kan søges i det og det kan vises i en webgrænseflade. 
Læringsobjekterne kan knyttes sammen og der er mulighed for fuldtekst-
indeksering.  

• Teksterne fra LFF kompendiet er blevet digitaliseret og forlagene er blevet 
kontaktet mhp. clearing af ophavsretten.  

• Der er udviklet en webservice så læringsobjektdatabasen fx også kan omfattes af 
DELA samsøgningtjenesten (eller andre samsøgningsværktøjer).  

Delprojekt 4 er afviklet som et selvstændigt projekt under DELA med egen delprojektleder. 
Delprojektet er omfattende dokumenteret i bilag 4.  
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Usabilitytest  
’Er Søgetjenesten og koblingen med LMS’erne brugervenlig?’ har vi valgt at spørge en 
række brugere om, ved at udføre en egentlig usabilitytest med hjælp fra en ekstern 
konsulent. Eksempler på reaktionerne fra brugerne har været: ”Nej, hvor er det 
overskueligt”; ”Ser nemt og overskueligt ud” og ”Ej, den er mere overskuelig end 
bibliotekets”. Som det fremgår af Figur 10, der viser et eksempel på et skærmbillede med 
kommentarer, har der naturligvis også været negative udtalelser. Desuden har vi fået 
forslag til en række forbedringer.  

77

Det er relevant at kunne 
lave en 

intervalsøgning [ved 
Årstal] Det er 
nødvendigt.

Det er bøvlet at 
skulle åbne 
alle poster –
det er ikke 

smart!

Fint med 
den korte 
visning. Titlen med 

fed er fint.

Rart at se 
antallet poster.

Jeg synes, at det er 
irriterende, at der kun 

vises 10 pr. side.

Det er tankevækkende, 
at jeg ikke så

resultaterne…Jeg
skal tages i 

hånden!

 

Figur 10: Skærmbillede fra usabilitytest med udvalgte kommentarer. Kommentarer skrevet med gult er positive 

udtalelser, violet er negative udtalelser.  

Formålet med undersøgelsen var at afdække eventuelle barrierer i brugervenligheden 
(usability) af samspillet mellem DELA søgetjenesten og LMS’erne: Blackboard, CampusNet 
og eCampus. Desuden var det selvfølgelig også interessant at høre hvad brugerne synes 
om systemerne, om de lever op til deres forventninger og om de savner noget i 
systemerne.  

Der blev gennemført test med ca. tre undervisere og tre studerende á ca. 1 time hvert 
sted med digital videooptagelse, hvor testdeltagerne én ad gangen løste relevante opgaver 
i systemerne.  

Arbejdet er dokumenteret i en rapport (bilag 5), der indeholder en: 

• Opsummering af resultater fra usability undersøgelsen med anbefalinger. 

• Skærmbilleder fra systemerne med udvalgte kommentarer fra respondenterne. 

Samlet set giver usabilitytestene en fin tilbagemelding på grænsefladerne og gode idéer til 
ændringer.  
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Begrænsninger pga. ophavsret 
Som det fremgår af boks 1, efterspørger brugerne en samsøgningstjeneste der rummer 
”alt”. For at opfylde dét ønske er det nødvendigt - både for DELA og andre 
samsøgningsværktøjer – at etablere aftaler med de relevante metadataudbydere om at de 
stiller deres metadata til rådighed. Imidlertid er metadata til tider kommercielle og det har 
således ikke været muligt inden for projektet økonomiske rammer, at lave aftaler med alle 
relevante forlag. Søgninger vil derfor ikke være dækkende indenfor alle fagområder.  

Som en del af projektet har en arbejdsgruppe specielt arbejdet med en række 
ophavsretslige problemstillinger ved distribution af digitalt materiale i undervisningen på 
de højere læreanstalter. Særlig fokus har der været på læringsobjekter og 
forelæsningsnoter. Især digital adgang til forelæsningsnoter er efterspurgt af de 
studerende. Imidlertid indeholder forelæsningsnoter ofte figurer og lignende, der ikke er 
fremstillet af underviseren selv. Med de nuværende ophavsretsregler, skal der indhentes 
tilladelse til digital tilgængeliggørelse af hvert enkelt element.  

Da problemstillingerne varierer fra fagområde til fagområde og studieniveau, har vi forsøgt 
at indsamle erfaringer fra forskellige områder på de 4 universiteter. Resultatet af dette 
arbejde findes i bilag 6.  

Formidling 
Resultaterne fra projektet er blevet formidlet gennem en række kanaler.  

1. Website (dela.cvt.dk) 
2. Artikel i Biblioteksårbogen 2005: ”Ny indgang til læringsressourcer” (bilag 7) 
3. Artikel i DF Revy nr. 6, 2006: ”DEL Alt med brugerne” (bilag 8) 
4. Afsluttende seminar 30. august 2006 (dagsorden som bilag 9) 
5. Møde med DBC 24. oktober 2006 
6. Indlæg på Forskningsnettets konference 13. november 2006 (Powerpoint som bilag 10) 

DK-AAI semantik 
DK-AAI (Dansk Autentifikations- og AutorisationsInfrastruktur – www.dk-aai.dk) er et 
tværinstitutionelt projekt nedsat af DEFF, Forskningsnettet og Rektorkollegiet, med det 
formål at skabe en national infrastruktur for udveksling af brugeroplysninger indenfor 
uddannelse og forskning samt deres informations- og tjeneste-leverandører. 

Når DK-AAI bliver en realitet, vil den almindelige bruger kunne tilgå eksterne organisa-
tioners ressourcer uden nødvendigvis at være registreret dér. Ressourcen tildeler brugeren 
rettigheder på baggrund af de oplysninger om brugeren (attributter og roller), som efter 
behov overføres fra brugerens identitetsudbyder (hjemmeinstitution). Brugeren godkender 
selv udvekslingen af oplysninger. 

Dette svarer ganske til DELA’s løsning for inter-institutionel AAI og DELA-projektet blev da 
også udvalgt som pilot ”use-case” i forbindelse med etableringen af DK-AAI. Følgelig har 
Mogens Sandfær deltaget i etableringen og organiseringen af DK-AAI og Hannah Wermuth 
deltaget i den arbejdsgruppe, der specielt har skullet definere semantik og attributter for 
DK-AAI. 
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DELA og fremtiden 
Bibliotekerne bør tilbyde brugerne en integreret søgegrænseflade, viser den omfattende 
usabilitytest af 11 danske forskningsbibliotekers digitale tilbud, som omtales i boks 1. 
Derfor har der – særligt det sidste år – været stor interesse fra bibliotekerne for de 
kommercielle samsøgningsværktøjer. Med DELA er der nu mulighed for at alle de danske 
forskningsbiblioteker kan tilbyde deres studerende og undervisere et LMS-integreret 
samsøgningsværktøj - uden at der skal betales store summer til licens.  

Der er næppe nogen tvivl om at også DELA’s delresultater vil blive udnyttet i fremtiden. 

Den generiske kobling mellem søgetjenester og LMS’er ved hjælp af OpenURL standarden 
vil givet blive udnyttet fremover i de tre involverede LMS’er (BlackBoard, Campusnet og 
SAKAI). DEFF vil fremover kunne støtte visionen på to fronter: 

 Hjælp til kommende danske LMS'er (som KU's nye Absalon, baseret på systemet 
It's Learning) i at implementere og udnytte koblingen 

 Hjælp til kommende danske bibliotekssøgeportaler (Integrated Search mv.) i at 
implementere koblingen 

En forudsætning for DELA såvel som for kommende søgeportaler er imidlertid et fuldt 
dækkende datasæt på tidsskriftområdet - såvel fagligt som tidsmæssigt. Som nævnt 
ovenfor har DELA bidraget med en afklaring af såvel behov som løsningsmodel for en 
forventeligt kommende DEFF artikeldatatjeneste som en hovedhjørnesten i det fælles 
nationale datasæt.  

DELA's single sign-on løsning på tværs af institutioner anvendes allerede i dag i en række 
sammenhænge og kan generelt fungere som er her-og-nu løsning på på DK-AAI 
problematikken, men der ventes på fastsættelse og udrulning af en "endelig" løsning, 
antagelig baseret på Shibboleth fra Internet2-projektet. 

Økonomi 
Projektets samlede forbrug er som følger, fordelt på aktiviteter og aktører: 

 

Den samlede projektbevilling var på 1.950.000 kr., hvoraf der er forudbetalt 1.042.666 kr. 
Der resterer således at blive overført 907.334 kr. til IPU Infolab, der allerede har betalt 
konsulenter og partnere. 

Forbruget har fordelt sig lidt anderledes på aktiviteterne end oprindeligt forventet. Dette 
drejer sig hovedsagligt om et højere forbrug til søgetjenesten (+178.000 kr.), hvilket 
kompenseredes af et lavere forbrug til især brugerstyring (- 138.000 kr.).  



Bilagsoversigt 

Bilag 1: SDU’s Blackboard-integration med søgetjenesten 

Bilag 2: ASB’s CampusNet-integration med søgetjenesten 

Bilag 3: RUC’s SAKAI-integration med søgetjenesten 

Bilag 4: Afrapportering fra DELA delprojekt 4 

Bilag 5: Usabilitytestrapport 

Bilag 6: DELA og ophavsretslige problemstillinger 

Bilag 7: Artikel i Biblioteksårbogen 2005: ”Ny indgang til læringsressourcer”  

Bilag 8: Artikel i DF Revy nr. 6, 2006: ”DEL Alt med brugerne”  

Bilag 9: Afsluttende seminar 30. august 2006 (dagsorden) 

Bilag 10: Powerpoint fra indlæg på Forskningsnettets konference 13. november 2006  



Bilag 1 

 

SDU’s Blackboard-integration med 
søgetjenesten 



TWiki >  Main Web  >  WebLeftBar > 
Delprojekt1 > BlackBoardScreens 

Screen shots af BlackBoard integration med søgetjeneste  

Af: Martin Dollerup Nielsen, SDU.  

Blackboard integration med DELA søgetjeneste  

Login til Blackboard brugeren logger på Blackboard, testserver via CAS (i test og gælder kun SDU 
studerende, LDAP). Når brugeren er logget på møder denne sin personlige velkomstside i Blackboard 
(My Portal):  

Blackboard - my portal page:  

 

 

Brugerens indgang til DELA søgetjenesten i SDU Blackboard fremstår som et 'portal module', et modul 
der kan placeres forskellige steder i systemet. Vi har i den nuværende udgave valgt at placere modulet 
på brugerens indgangsside. Man kunne også lade brugeren placere det efter eget ønske. Modulet linker 
til 1) Søgetjenesten (http://dela.cvt.dk/delasearch/app) som åbnes i Blackboards hoved-frame. 2) 
dernæst kan brugeren gå til sine eget reference arkiv: 'My DELA references'.  

1) DELA søgetjeneste i BB frame:  

r47 - 30 Nov 2006 - 14:52:26 - HannahWermuth

Page 1 of 5BlackBoardScreens < Main < TWiki
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2) My DELA references:  

 

 

Vedr My DELA references: Brugeren har her overblik over de søgeresultater han har overført til sit 
personlige reference arkiv. Der er p.t. 2 typer af resultater : article & e-print. Brugeren kan se de mest 
basale reference informationer, ligesom han via 'redo search' kan gentage den søgning hvorfra han 
oprindeligt fik sit resultat. Dernæst kan han gentage den selv samme søgning i Google. Hvor det er 
relevant (p.t. articles) kan han lede efter en udgave af artiklen på SDU's bibliotek via SFX. Til sidst kan 
brugeren fjerne en eller flere søgninger, samt overføre referencen til textformat eller bib-text format.  

Eksempel på søgninger i DELA og håndtering af disse i.f.t. LMS og SFX  

Dette eksempel vil indeholde en søgning på 1) artikel og 2) et e-print.  

Der søges på "wind energy" i fritekst feltet under artikler  

DELA Artikel søgning:  
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Der findes 1103 poster og brugeren finder et relevant resultat:  

Søgeresultat for artikelsøgning:  

 

 

Brugeren gemmer først resulatet/referencen i LMS - My DELA references:  

reference gemmes i My DELA refs:  

 

 

Og kvittering modtages:  

Kvittering på gemt artikel:  
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Brugeren klikker OK og retuneres til søgning hvorefter han nu klikker på SFX knappen for at finde et 
lokalt (SDU) eksemplar af artiklen: Artiklen fandtes ikke på SDU's bibiotek. Hvorefter han finder en ny 
artikel og forsøger at finde et lokalt eksemplar:  

artikel fundet på SDU bibl:  

 

 

Denne artikel kan evt. hentes som full-text.  

Samme søgning under e-prints  

Brugeren søger nu på "wind energy" under kategorien e-prints:  

Søgeresultat e-prints:  

 

 

For e-prints er det kun muligt at gemme referencen i LMS, da e-prints resultaten indeholder en URL til e-
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Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of 
the contributing authors.  

Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback  

printet. Dette link gemmes i LMS:  

e-print LMS reference:  

 
 

Dette var en visuel gennemgang af hvordan DELA search fungerer fra SDU's LMS (Blackboard). Spm. 
kan rettes til Martin D. Nielsen, IT-service, SDU 
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Bilag 2 

 

ASB’s CampusNet-integration med 
søgetjenesten 



Beskrivelse af sammenkoblingen af DELA søgetjenesten og CampusNet på 
Handelshøjskolen i Århus. 
September 2006 / Per Steen Hansen, ASB Biblioteket  
 
1. Baggrund 
 
Løsningen på Handelshøjskolens i Århus (ASB) består af følgende elementer: DELA 
søgeværktøjet, SingleSignOn (CAS) og Learning Management Systemet CampusNet.  
 
CampusNet benyttes som læringsplatform på hele Handelshøjskolen i Århus. 
 
CampusNet er et webbaseret og interaktivt kommunikationsværktøj, som giver ansatte og 
studerende på Handelshøjskolen nem og fleksibel adgang til mange undervisningsrelevante 
oplysninger og mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden, f.eks. både 
mellem studerende/underviser og mellem studerende/studerende. CampusNet er primært bygget op 
omkring fag og interessegrupper, den studerende har adgang til de fag, den pågældende læser og til 
de interessegrupper, som han/hun har tilmeldt sig eller selv oprettet.  
 
Udover de fag- og studierelevante informationer findes der også relevante oplysninger fra 
Handelshøjskolens administration og bibliotek. Der er f.eks. mulighed for via Biblioteksinfo i 
brugerens personlige menu at logge på bibliotekssystemet uden at indtaste biblioteksbrugernavn og 
adgangskode. Her gives der mulighed for at se låneroplysninger, reservere materiale, forny lån osv. 
Derudover vil hjemkaldelser og meddelelser fra Biblioteket være synlige under Biblioteksinfo samt 
”Mine meddelelser”. Derudover er der i CampusNet et direkte link til Bibliotekets hjemmeside.  
 
CampusNet er udviklet af Arcanic, DTU, det er derfor også Arcanic, der har udviklet 
integrationsmuligheden af DELA i CampusNet. 



Biblioteksinfo i CampusNet: 
 

 
 
 



2. Integration af Dela i CampusNet 
 
I overvejelserne om hvordan DELA skulle integreres i CampusNet blev Arcanic og ASB’s LMS 
gruppe inddraget i beslutningsprocessen. Det blev vedtaget at koble DELA direkte på de forskellige 
fag og interessegrupper, da det netop er fag og interessegrupper, der er omdrejningspunktet i 
CampusNet, også fordi det ikke er muligt at oprette et personligt workspace område for den 
studerende. Konceptet blev derfor at DELA funktionen blev anbragt under menupunktet ”fildeling” 
med navnet ”Tilføj e-materiale”. 
 

 
 
 
Når funktionen ”Tilføj e-materiale” aktiveres sker der en automatisk (SingleSignOn) indlogning i 
DELA søgesystemet. 
 



 
 
Dernæst kan man enten v.hj.a. knappen <<ASB Link>> via SFX få fat i fuldtekst dokumentet eller 
v.hj.a. knappen <<CAMPUSNET>> overfører metadataoplysninger til CampusNet. I eksemplet 
nedenunder har man valgt at overfører metadata til CampusNet. 
 



 
 
 
Nu kan brugeren vælge at ændre titel, beskrivelse eller at gøre materialet tilgængelig i en begrænset 
periode og derefter vil metaoplysningerne kunne ses i CampusNet under det pågældende fag. 
 
 
3. Konklusion 
 
Usability testen af den nye funktion ”DELA” i CampusNet viste klart at brugerne havde meget 
svært ved at finde frem til funktionen, da den ved at blive lagt ind under fildeling var meget skjult. 
Selve brugen af funktionen voldte ikke de store problemer og der var generel tilfredshed med at en 
samsøgningsfunktion blev tilbudt i CampusNet.  
 
Et andet og større problem var at DELA ikke for nærværende tilbyder samsøgning i alle de mange 
e-tidsskrifter, som ASB har abonnement på. Det drejer sig bl.a. om den centrale 
erhvervsøkonomiske database ”Business Source Premier” fra EBSCO. Før dette problem er løst kan 
integrationen mellem DELA/CampusNet ikke forsvares at sættes i produktion på ASB, desværre 
har det trods gentagne forsøg ikke været mulig at få EBSCO data ind i DELA, dette skyldes 
primært rettighedsmæssige forhold. 
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RUC’s  SAKAI-integration med søgetjenesten 



Beskrivelse af DELA søgetjeneste og reference værktøj på RUb. 
Juni 2006 / Tonny H. Laursen, RUb. DEFF projekt. 
 
Løsningen på RUb er bygget op omkring DELA søgeværktøjet, SingleSignOn (CAS) og Citation 
Manager (CM). 
 
DELA søgetjeneste: http://dela.cvt.dk/search 
CAS: http://www.ja-sig.org/products/cas/ 
CM: http://researcher.sfu.ca/index.php/cm 
 
Til CM har vi udviklet følgende: 
 

• Import af referencer fra DELA. 
• Gemme searchID’et fra DELA og fremfinding af tidligere søgninger. 
• Understøttelse af CAS og automatisk oprettelse af brugere i CM. 

 
Søgebillede af DELA når brugeren er logget ind. ”Get this via RUb” linker til RUbs resolver 
(GODOT). ”eCampus” overfører referencen til CM. 

 
 
 
Dette er billedet der kommer frem hvis man klikker på ”Get this via RUb”. Her kan man se hvor RUb 
har materialet og nederst på siden kan man også overføre referencen til CM. 



 
 
Nu er referencen overført til CM. Det sidste felt er klikbart og sender brugeren tilbage til DELA og 
benytter de parametre der blev benyttet da man søgte efter denne reference. 

 
 
Man kan oprette foldere i CM og flytte eller kopiere dem til andre foldere.   



 
 
 
Hvis man gør en folder public, kan andre se indholdet i folderen. 
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Afrapportering fra DELA delprojekt 4 
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DELA Delprojekt 4:  
Lagring og deling af læringsobjekter (case LFF) 
 
Projektrapport 
 
 

Projektperiod 
Startdatum:  2005-04-01 
Slutdatum:  2005-12-31 

Deltagare 
DTV/IPU  Danmarks Tekniske Videncenter/Instituttet for 

Produktudvikling 
Postboks 777, 2800 Lyngby 
Delprojektledare: Jessica Lindholm. Deltagare: Mogens 
Sandfær och Alfred Heller 

DTU/LL  Learning Lab DTU 
Postboks 777, 2800 Lyngby 
Deltagare: Birgitte Dalsgaard-Lund, Pernille Storgaard 
Bøge och Peter Ravn,  

Abstract 
Som en del i Dela, har delprojekt 4 syftat till att visa fram ett exempel 
på hur en fullt digitaliserad kurs kan skapas och användas. Innehållet 
har sedan kunnat användas t.ex. i LMSer för åtkomst till innehållet 
av studenter. Tillgången till kursinnehållet har skapats genom stöd 
för en web services-applikation kopplad till systemet.  
För att kunna skapa, lagra och ha tillgång till kursen i sin digitala 
form har ett repository och en arkitektur skapats för materialet, som 
har gett möjligheterna för att göra om det textbaserade materialet till 
lärandeobjekt. För materialet har också ett sökinterface satts upp, 
som ett komplement till web services-applikationen.  
Projektets resultat och lärdomar är främst kring erfarenheter i 
digitaliseringsarbetet och kring utvecklingen av ett repository för 
kursinnehållet. 
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Projektbakgrund 
Delprojekt 4 ingår i Dela-projektet, vars överordnade vision är att ”bringe 
undervisere og studerende tættere på fremtidens elektroniske biblioteksservices. 
I stedet for at brugeren som i dag ’går på biblioteket’, forstået som at brugerne 
benytter sig af dedicerede elektroniske biblioteksservices, er det tanken, at 
biblioteket i fremtiden skal ’komme hen til’ brugeren”.  
Som stöd för denna vision arbetar övriga delprojekt med att utveckla tjänster för 
sökning och åtkomst av e-tidsskrifter och böcker ”fra egen institutions LMS 
(eller via DELA-søgeværktøjet i de tilfælde, hvor institutionen ikke ønsker en 
integration med LMS’et)”.  
För att kunna tillgängliggöra innehåll från biblioteks- och andra 
informationstjänster via universitetens lärandeplattformar används web 
services för att möjliggöra integrationen. Innehållet i delprojekt 4 utgör 
ytterligare en informationstjänst som görs tillgänglig bland de övriga 
informationstjänsterna, närmare bestämt digitala lärandeobjekt och 
undervisningsmaterial.  
Som grund för arbetet i Dela dp4 valdes kursen LFF (Læreanstalternes Fælles 
Formidlingskursus), då dess studenter kommer från åtta olika universitet och 
högskolor och på grund av de tekniska och pedagogiska möjligheterna som 
erbjöds i kurslokalen på i DTUs Learning Lab.  
Allt textbaserat material från kursen har skannats in, beskrivits och paketerats 
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som lärandeobjekt, med tanken om att det också skulle kompletteras med 
videoupptagningar och material från föreläsningar.  
LFF-kursen har sedan lagrats i en databas med stöd för ett web services-
interface och dessutom fått ett eget sökinterface. 

Projektarbete och resultat 
Det huvudsakliga arbetet inom Dela dp4 har varit att:  

● Digitalisera texter från LFF-kompendium och i samband med detta skapa 
en arkitektur för materialet vid försöket att göra om innehållet till 
lärandeobjekt, samt att kontakta förlag kring copyright clearande.  

● Utifrån en repository-software utveckla ett verktyg som kan användas för 
beskrivning och lagring av undervisningsmaterial och lärandeobjekt.  

● Vid sidan om andra web services inom Dela också erbjuda en web 
services-applikation för LFF som kan tillgås vid sidan av andra 
biblioteks- och informationstjänster.  

Digitalt LFF-kompendium 
Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus (LFF) har ett tryckt kompendium 
för kursen, med framförallt utdrag i form av kapitel ur olika publikationer.  
Inom dp4 har kompendiet digitaliserats och fått tillfört metadata för 
lärandeobjekt. Detta arbete har gjorts av kursansvarige Pernille Storgård Bøge, 
tillsammans med projektets bibliotekarier, för att skapa de metadata som har 
behövts för att beskriva kompendietexterna som fristående delar, som objekt 
som kan kopplas ihop med andra, i nya lärande-/undervisningssituationer. Det 
arbetet har legat till grund för såväl metadatamodellutvecklingen och för 
katalogiseringsarbetet.  
 
Efter att detta gjorts var tanken att vårt material skulle användas av de 
studenter som skulle ta kursen under hösten 2005. Dessvärre visade det sig 
några veckor före kursstart att det inte fanns tillräckligt många anmälda 
studenter för att genomföra kursen, som blev inställd.  
 
Efter olika förhoppningar om senare kursstart eller en modifierad variant  
av kursen som kunde locka nya deltagare, framkom det att kursen inte kommer 
att hållas igen förrän hösten 2006-hösten 2007, d.v.s. en lång tid efter att dela-
projektet avslutas.  
Så det material som skulle komma från videoupptagningar och material till 
föreläsningar, har inte kunnat läggas in i databasen. Vi har inte heller funnit 
någon sätt att testa på studenter inom delprojektet, utan har fått invänta de 
tester som görs inom andra delprojekt för åtkomst via LMSer.  
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Därmed har vi inte kunnat fullfölja vår analys av de tekniska, pedagogiska 
och/eller organisatoriska frågor som det arbetet skulle ha inneburit, utan har 
istället fått fokusera på andra delar av arbetet.  
Resultatet av vårt arbete är en digitaliserad kurs, som ligger lagrad på ett 
säkert vis och med utförlig metadata. Vi hoppas innehållet kan komma i bruk 
under LFF-kursens nästa avhållande.  
 

 
 

Bild: Träfflista som visar delar av LFF-kompendium 
 
En viktig del av arbetat har varit att i samband med digitalisering få klargjort 
med de publicerande förlagen vilka rättigheter vi har kring att använda 
materialet. Detta arbetet avrapporteras av Peter Ravn i hans rapport om 
digitalisering och clearing av LFF-kompendium i Bilaga 1.  

Metadataformat  
Metadataformatet för Dela har utvecklats i nära samarbete med ett projekt vid 
DTU som syftat till att skapa en lagringsplats för lärandeobjekt. Formatet är 
utvecklat för att ligga nära DDF-MXD för det dokumentliknande materialet och 
med tillägg för vissa fält från Learning Object Metadata-formatet (LOM).  
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Metadatamodellen bygger på att beskriva de kringliggande containers som 
omgärdar materialet (se bild). De två översta nivåerna kan sägas beskriva det 
event som materialet används i:  
• Kurs – grundläggande data för 

beskrivning av en kurs, så att den 
kan identifieras och skapa en 
grundläggande förståelse för de 
underliggande 
beskrivningsnivåerna.  

• Modul – grundläggande data för beskrivning av tema, tidsangivelser eller 
ordning inom en kurs.  

 
Till dessa beskrivningar kopplas sedan enstaka resurser eller lärandeobjekt som 
beskriver de fall då objektet består av olika delar (resurser).  
 
• Lärandeobjekt – beskrivningsnivå för den container som resurserna ligger i, 

som anger de bindningar som finns mellan resurserna, ämnesrelation, 
svårighetsgrad, användning o.s.v. 

• Resurser – beskrivningsnivå för mer bibliografisk data 
 
De möjliga kopplingarna mellan de olika nivåerna kan beskrivas så här: 
 

‘course’  has parts   ‘modules’ 
‘course’  has parts   ‘learning objects’ 
‘course’  has parts   ‘resources’ 
‘module’  has parts   ‘learning objects’ 
‘module’  has parts   ‘resources’ 
‘learning objects’ has parts   ‘resources’ 

 
En närmare beskrivning av XML-formatet och metadatafälten återfinns i 
”Bilaga 2. Metadataformat”.  

Learning object repository 
Delprojekt 4 har tagit teknisk utgångspunkt i DEF E-publicerings erfarenheter 
kring uppbyggnad av ”institutional repositories”. Verktygen som har använts är 
desamma Open Source-software som använts i ORBIT-repositoriet (och den 
danske forskningsdatabasen).  Valet har gjorts för att stödja DELAs web 
services-arkitektur och DELAs adgangsstyring och DEF E-publicerings 
arkitektur för repositories, för datautväxling och lagring. 

Material Material Material Material Material

Learning ObjectLearning Obj.

Course

Module

Learning Object

Module
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Användar- och web services interface  
Till innehållet i databasen har ett 
enkelt användarinterface byggts 
upp med stöd för sökning av 
databasens innehåll, baserat på 
Tapestry UI Builder. 
Funktionaliteten medger sökning 
på namn, titel, år och any-fält, samt 
sortering av desamma i träfflistan.   
Web services-interfacet ger 
möjlighet för att söka i metadata i 
LFF:s digitala kompendium. 
Svarsformatet är XML indexerad 
med Zebra och med ett web services 

interface (REST och SOAP), som följer SRU/SRW protokollet.  Beskrivning av 
web servicen återfinns på 

https://dela.cvt.dk/twiki/bin/view/Main/LearningObjectsFactSheet. Arbetet med 
att koppla ihop web services-data med LMSer är för tillfället pågående, och 
projektgruppen är klar till at följa upp ev. feedback i förbindelse med att 
söktjänsten får åtkomst till repository under våren 2006. 
 

Slutord  
På grund av inställd kursstart av LFF och de förseningar som andra delprojekt 
upplevt, har projektarbetet inte inneburit det samarbete med studenter och 

Bild: Startsida för Learning object repository sökinterface till 
DELAs LFF 
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kollegor i projektet som vi önskat. Projektets resultat och lärdomar är främst 
kring erfarenheter i digitaliseringsarbetet och kring utvecklingen av ett 
repository för kursinnehållet. Repository innehåller ett litet material, och det 
hade varit intressant att få inarbetat de materialtyper som hade skapats i 
samband med kursavhållandet för vidare arbete med produktion och delning av 
digitala undervisningsmaterial.  
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Bilaga 1: Rapport om digitalisering och clearing av LFF-
kompendium  
 
Til DELA delprojekt 4 bliver Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus (LFF) 
anvendt som pilotkursus. Alt papirbaseret materiale er derfor blevet 
konverteret til elektronisk form (PDF og TXT filer). For at kunne anvende 
materialet i projektet krævede det tilladelse fra rettighedshaverne. Email og 
faxs blev derfor sendt i juli 2005 til samtlige rettighedshavere. Bl.a. på grund af 
sommerferien kom svarene meget sent. Men der kom tilladelser gratis og mod 
betaling (se eksempel nedenfor) og også nej til digital brug. 
 
Eksempler på mail korrespondance: 
Tak for din henvendelse. Vi giver tilladelse til digitaliering af de nævnte uddrag af 
bøgerne mod standardbetaling af hvad er svarer til bogens sidepris x med 30 (antal 
studerende).  
 Dvs.: 
  
25 spørgsmål 
33 sider á 1,03 kr = 33,99 kr.  pr studerende, i alt 1019,70 kr. 
  
Den sproglige dåseåbner 
32 sider á 0,93 = 29,76 pr studerende = 892,80 kr. 
  
Problemorienteret projektarbejde 
31 sider á 0,85 = 26,35 kr. pr studerende = 790,50 
  
Venlig hilsen 
[---] 
 
Spørgsmål stillet til denne mail: Vi vil gerne vide lidt mere om hvad jeres 
standardbetaling indebærer og har derfor nogle spørgsmål:  

 
- Hvilke betingelser er der tilknyttet til standardbetaling ? 

o [---] I får tilladelse til bruge materialet (dvs. de udvalgte sider) på nettet 
mod at I garanterer os, at det er kun er det aftale antal brugere (her 
30) som får adgang til (både) at se på materialet på skærm og skrive det 
ud. [---] 

 
- Er der en liste over priserne på standardbetalinger ? 

o [---] Vi tager altid prisen pr. side for den aktuelle bog. Dvs. en bog på 100 
sider til 100 kr. tager vi 1,kr pr side for, når vi giver disse 
tilladelser. Heraf afregner vi 50% til forfatteren. [---] 

 
- Hvilken tidsperiode omfatter det? (skal der f.eks betales igen for 30 nye 

studerende til efteråret 2006) 
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o [---] Ja - det er altid kun for en periode af gangen, og altid for det antal 
personer som er tilmeldt kurset. [---] 

 
Skemaet nedenfor viser status på clearing af digitale rettigheder var pr. 
6.9.2005. da arbejdet afsluttedes da LFF kurset blev aflyst. 
 
Udgiver Antal 

tekste
r 

Tilladelse Betaling 

Akademisk Forlag 1    Nej  
Børsens Forlag 1 Afventer 

Copydan 
 

C. A. Reitzels Forlag 1  Ja  Gratis 
Dansk Sociologiforening 1  Afventer  
Hans Reitzels Forlag 1  Nej  
Mediekultur 1 Afventer 

(rykket) 
 

Roskilde 
Universitetsforlag 

4 Ja  Ca. 1 kr. side/studerende 
Ialt ca. 4.000 kr. 

Simon & Schuster 1 Afventer 
(rykket) 

 

Systime 1 Ja 1 kr. side/studerende 
Ialt ca. 1.440 kr. 

Aarhus Universitet 1 Ja  Gratis 
 
 
I begyndelsen af september var der dialog med Copydan om digitale rettigheder. 
Et møde med dem var også under forberedelse, men alle disse aktiviteter blev 
stoppet da kurset blev aflyst.   
 
Der er meget arbejde forbundet med rettighedsspørgsmålet som det er nu, så det 
vil være ønskeligt med en aftale om anvendelse à la den der er for de trykte 
publikationer. 

Af Peter Ravn 19/10-2005  
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Bilaga 2: Metadataformat 
 

<lore>                 root element for courses, modules and learning object containers 

     @doc_lang         Language of the resource 

     @doc_level        Indicating purpose/audience like "scientific", "educational",  

     "popular" 

     @doc_type         Type of resource 

     @format_version   Exchange format version used - "1.0" for current version 

     @id               Record id 

     @status           Whether the record is to be considered as "new", "updated"  

     or "deleted" 

     @user_group       User group 

     @user_id          User id 

 <title>               Title of the object at hand    

     @id               ID for courses.     

 <creator>             A person/entity responsible for the content of the object at  

     hand.     

   <first_name>        First name (personal name) or initials    

   <last_name>         Last name (family name)    

 <date>                A date related to the lifecycle of the object at hand   12) 

 <description>         Educator's comments on the object at hand    

 <subject>             Subject description    

   <class>             Keyword describing the content of the resource    

   @type               Vocabulary/thesaurus used, like "EUDISED", "INSPEC" or "free" 

 <context>             Graduation context (as opposite to prerequisites, a of the degree  

     after the course).    

 <order>               Used for modules/los in courses/modules that should be used in a  

     certain order.     

 <module>              One or more modules related to the object at hand.     

   @id                 id of the related object    

   @relation           relation "has part"    

   <title>             Title of the related object    

 <lo>                  One or more modules related to the object at hand.     

   @id                 id of the related object    

   @relation           relation "has part"    

   <title>             Title of the related object    

 <resource>            One or more modules related to the object at hand.     

   @id                 id of the related object    
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   @relation           relation "has part"    

   <title>             Title of the related object    

</lore> 

 

<ddf_doc>              root element for resources (publications etc) 

      @xml:ns          Namespace declaration  

     @doc_lang         Language of the resource 

     @doc_level        Indicating purpose/audience like "scientific", "educational",  

     "popular" 

     @doc_type         Type of resource 

     @format_version   Exchange format version used - "1.0" for current version 

     @id               Record id 

     @status           Whether the record is to be considered as "new", "updated"  

     or "deleted" 

     @user_group       User group 

     @user_id          User id 

 <local>               Fields considered as local in mxd. 

   @lore_resource_type Learning object resource type 

 <title>               Title of the work in focus   

 <original>            The title of the resource 

      <main>           Main title  

      <sub>            Sub title 

      <part>           Part designation of a multipart work ("Vol. 1", "Bind 1" etc) 

 <description>          

   <abstract>          Summary of content 

   <thesis>            Special thesis note 

      <institution>    Name of he academic institution awarding the degree 

      <advisor>        Name of the academic advisor/supervisor  

      <aw_date>        Date of awarded degree in format yyyy-mm-dd 

      <other>          Any other information 

   <subject>           Subject description 

      <keyword>        Keyword describing the content of the resource 

           @key_type   Vocabulary/thesaurus used, like "EUDISED", "INSPEC" or "free" 

      <class>          Classification describing the content of the resource 

           @class_type Classification system used, like "DDC", "UDC", "DEF", "DK5" 

 <person>              Person related to the resource 

     @pers_role        Role of the person in relation to the resource 

   <name>       

      <first>          First name (personal name) or initials 
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      <last>           Last name (family name) 

 <organisation>        Organisation related to the resource 

     @org_role         Role of the organisation in relation to the resource 

   <name>              Name of organisation 

      <level1>         Name organisational 

   <country>           Country of legal residence using ISO country codes (…) 

 <publication>         Use one (minimum) or more of the cases below 

   <in_journal>        Use for articles, papers etc published as a part of a book  

     (incl. proceedings) 

        @pub_status    Status of publication, like "submitted", "accepted", "published" 

      <title>          Journal title 

      <issn>           ISSN no. 

      <year>           Year of publication 

      <vol>            Volume no. 

      <issue>          Issue no. 

      <pages>          In the format Firstpage-Lastpage (or in case of Paper ID,  

     the number of pages) 

      <paperid>        Paper ID 

      <doi>            DOI no. 

      <uri>            URI (URL) link to article on journal web site 

   <in_book>           Use for chapters, papers etc published as a part of a book (incl. 

     proceedings) 

        @pub_status    Status of publication, like "submitted", "accepted", "published" 

      <title>          Book title 

      <part>           Part designation of a multipart work ("Vol. 1", "Bind 4:  

     Middelalderen" etc) 

      <edition>        Book edition, like "2. rev. udg." 

      <editor>         Name of the editor of the book 

      <isbn>           ISBN no. 

      <place>          Place of publication 

      <publisher>      Name of publisher 

      <year>           Year of publication 

      <pages>          In the format Firstpage-Lastpage 

      <series>         Book series 

      <uri>            URI (URL) link to web site of book 

   <in_report>         Use for chapters, papers etc published as a part of a report 

        @pub_status    Status of publication, like "submitted", "accepted", "published" 

      <title>          Report title  

      <editor>         Name of the editor of the report 
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      <isbn>           ISBN no. 

      <rep_no>         Report no. 

      <place>          Place of publication 

      <publisher>      Name of publisher 

      <year>           Year of publication 

      <pages>          In the format Firstpage-Lastpage 

      <uri>            URI (URL) link to web site of report 

   <book>              Use when the resource is an entire book 

        @pub_status    Status of publication, like "submitted", "accepted", "published" 

      <edition>        Book edition, like "2. rev. udg." 

      <isbn>           ISBN no. 

      <place>          Place of publication 

      <publisher>      Name of publisher 

      <year>           Year of publication 

      <pages>          Total no. of pages 

      <series>         Book series 

      <uri>            URI (URL) link to book web site 

   <report>            Use when the resource is an entire report 

        @pub_status    Status of publication, like "submitted", "accepted", "published" 

      <isbn>           ISBN no. 

      <rep_no>         Report no. 

      <place>          Place of publication 

      <publisher>      Name of publisher 

      <year>           Year of publication 

      <pages>          Total no. of pages 

      <uri>            URI (URL) link to web site of report 

   <patent>            Use when the resource is a patent (application) 

        @pub_status    Status of publication, like "submitted", "accepted", "published" 

      <country>        Country of patent issue using ISO country codes 

      <ipc>            International Patent Classification 

      <number>         Patent no. 

      <date>           Date of status above in format yyyy-mm-dd 

      <uri>            URI (URL) link to web site of patent 

   <inetpub>           Use when published electronically on the net (institutional 
repository, preprint server) 

      <text>           Text describing the file/service behind the URI like "PDF on  

     personal home page" 

      <uri>            The URI (URL)  

   <other>             Use for any other form of publication if none of the above 
applies 
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 <private>             Fields considered as private in mxd. 

   <file>              Name of file, e.g. 'mypaper.pdf'.  

        @cksum         Checksum 

        @user_type     File format  

        @size          File size in kbs 

   <rights>            Rights related to using and accessing the full text resource 

      <uri>            A link to a page describing the rights held upon the resource 

      <note>           A textual note describing the rights held upon the resource 

      <usage>          What’s needed before usage of the object? 

      <user>           Who may use this object? 

      <wiever>         Who may view this object? 

   <edu_annotation>    Educator's comments on the resource at hand 

</ddf_doc> 
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1

Usability test af sammenspillet mellem 
Citation Manager, Blackboard, 

CampusNet og DELA søgetjeneste

Opsummerende rapport

Af brugervenlighedskonsulent 
Mimi Truong, mt@snitker.com

Snitker & Co. den 6. juli 2006 2

Indhold
1. Kort om undersøgelsen og rapporten
2. DELA søgetjeneste

• Testdeltagere
• Gennemgang af de væsentligste resultater
• Generelle anbefalinger

3. Sammenspillet mellem Citation Manager og DELA søgetjeneste (RUC)
• Testdeltagere
• Hovedkonklusioner
• Generelle anbefalinger
• Gennemgang af de væsentligste resultater

4. Sammenspillet mellem Blackboard og DELA søgetjeneste (SDU)
• Testdeltagere
• Hovedkonklusioner
• Generelle anbefalinger
• Gennemgang af de væsentligste resultater

3

Indhold (2/2)

5. Sammenspillet mellem CampusNet og DELA søgetjeneste (ASB)
• Testdeltagere
• Hovedkonklusioner
• Generelle anbefalinger
• Gennemgang af de væsentligste resultater

6. Skærmbilleder med udvalgte kommentarer og reaktioner
• DELA søgetjeneste
• Citation Manager
• Blackboard
• CampusNet

4

Kort om undersøgelsen og 
rapporten

5

Om undersøgelsen og rapporten (1/2)
Undersøgelsen

• Brugervenlighedskonsulent og testleder Mimi Truong fra Snitker &
Co. gennemførte i uge 30 usability test af sammenspillet mellem 
følgende systemer: Citation Manager, Blackboard, CampusNet og 
DELA  søgetjeneste 

• Oprindeligt skulle usability testen på Roskilde Universitetscenter 
have handlet om sammenspillet mellem eCampus og DELA 
søgetjeneste, men søgetjenesten nåede ikke at blive integreret i
eCampus inden testdagen, hvorfor der udelukkende blev fokuseret 
på sammenspillet mellem værktøjet Citation Manager og 
søgetjenesten.

• Usability testene foregik ude hos brugerne på henholdsvis Roskilde 
Universitetscenter (RUC), Syddansk Universitet i Odense (SDU) og
Handelshøjskolen i Århus (ASB).

6

Om undersøgelsen og rapporten (2/2)
• Der blev gennemført ca. seks test á ca. 1 time hvert sted med digital 

videooptagelse, hvor testdeltagerne én ad gangen løste relevante
opgaver i systemerne. 

• Universiteterne havde rekrutteret testdeltagerne – ca. tre 
undervisere og tre studerende hvert sted.

Rapporten

• Opsummering af resultater fra usability undersøgelsen med 
anbefalinger.

• Skærmbilleder fra systemerne med udvalgte kommentarer fra 
respondenterne.
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7

Formål med undersøgelsen
• At afdække eventuelle barrierer i brugervenligheden (usability) af 

samspillet mellem DELA søgetjenesten  og LMS’erne: Blackboard, 
CampusNet og eCampus.

• Hvad synes målgruppen om systemerne?
• Kan de navigere i dem og mellem dem?
• Kan de bruge funktionerne? 
• Lever funktionerne op til deres forventninger?
• Forstår de teksterne?
• Kan de efter en søgning i søgetjenesten finde ud af at gemme 

søgeresultaterne i LMS?
• Savner de noget i systemerne?
• Er placeringen af søgeresultaterne i LMS'erne intuitiv?
• Kan brugerne finde frem til søgetjenesten fra de 3 LMS'er?

8

DELA søgetjeneste

9

Testdeltagere

• Resultaterne vedrørende DELA søgetjenesten generelt 
baserer sig på samtlige 15 testseancer i undersøgelsen.

• Info. om de enkelte testdeltagere findes under 
gennemgangen af de enkelte systemers sammenspil 
med søgetjenesten.

DELA søgetjeneste

10

Gennemgang af de 
væsentligste resultater

DELA søgetjeneste

11

Vurdering af alvorsgrad

+ = Velfungerende

! = Kosmetisk problem der kan løses

!! = Alvorligt problem der bør løses

!!! = Kritisk problem der skal løses

12

”Home”

+ Brugernes overordnede indtryk af startsiden var, at den var 
enkel og overskuelig.

! Flere fandt oplysninger om antal materialer for hver 
materialetype overflødige på startsiden. De ønskede, at 
kunne kunne komme i gang med søgningen med det samme.
Teksten ”Vælg et faneblad og start din søgning” er en nyttig 
information, der forsvinder lidt pga. informationerne om antal 
materialer lige ovenover.

! Mangler angivelse af at der bliver søgt i samtlige materialer, 
der ligger i databasen og ikke kun er begrænset til fx RUC, 
selv om man er logget ind som RUC-bruger.

DELA søgetjeneste
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Søgefelter (1/2)

+ En deltager blev meget positivt overrasket over 
overskueligheden af søgesiden i forhold til hvad 
vedkommende var vant til fra bibliotekssystemet.

!!! Der var stor efterspørgsel på muligheden for intervalsøgning 
ved søgning på årstal.

!!! Mangler oplysning om betydningen af sprog ved søgning, 
bl.a. at en søgning med danske søgetermer ville resultere i 
dansksprogede materialer. Manglende oplysning gav mange 
brugere nogle kedelige og skuffende oplevelser.

DELA søgetjeneste

14

Søgefelter (2/2)

!! Søgetips blev overset. Flere brugere efterlyste dem, men fik 
først øje på dem sent. Bl.a. info. om hvilke operatorer, der 
automatisk bliver sat imellem søgetermer var meget relevant 
for deltagerne at få. 

!! Især undervisere efterlyste mulighed for at afgrænse til et 
specifikt tidsskrift eller til grupper af tidsskrifter.

DELA søgetjeneste

15

Fane

!! Deltagerne vidste ikke, hvad ”e-prints” dækkede over. 
Fx forventede en deltager, at man kunne få den artikel, som 
man havde fundet under ”Artikler” printet ud under ”E-prints”. 
Det var stadig ikke tydeligt, hvad e-prints var, efter at 
brugeren havde været inde og kigge på et par af 
søgeresultaterne. 

DELA søgetjeneste

16

Søgeresultatlisten (1/2)
+ Brugerne opdagede hurtigt muligheden for at udvide 

søgeresultatbilledet ved at klikke på ”+”

+ Positivt at titlerne var fremhævet med fed.

+ Overvejende tilfredshed med info. i den udvidede 
søgeresultatvisning.

!! Deltagerne fandt frem til oplysningen om, hvilke tidsskrifter 
artiklerne kom fra. Da det var meget relevant info. at få i 
forhold til relevansvurderingen af posterne (især ved 
søgninger der resulterede i mange poster), savnede 
deltagerne denne oplysning i den korte visning.

DELA søgetjeneste

17

Søgeresultatlisten (2/2)

!! Flere brugere udtrykte utilfredshed med antallet af viste poster – for  
få poster blev vist ad gangen. En deltager foreslog at muliggøre en 
udvidelse af samtlige poster ved et klikke på en knap, der fx kunne 
hedde ”Expand all”.

!! Der gik meget lang tid, før en af deltagerne opdagede listen med
resultater efter søgninger, og opdagede det udelukkende, fordi 
testlederen spurgte til det. Vedkommende troede, det var 
overflødige informationer og havde ikke opfattet det som 
søgeresultater.

! Tydeligere indikation af hvor søgeordene forekommer i resultaterne 
blev efterlyst.

DELA søgetjeneste

18

Knapperne ”Get this via RUb” og ”eCampus”

!!! Forskellen på ”Get this via RUb” og ”eCampus” var ikke 
tydelig nok, ligesom at teksten ikke fortalte brugerne helt klart, 
hvad de dækkede over, især var ”eCampus” svær at 
gennemskue.

DELA søgetjeneste
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Sproget generelt

!! Lidt for meget brug af ’bibliotekssprog’, hvorved man risikerer,
at den menige bruger mister vigtige og relevante oplysninger, 
fx under ”Home”: ”…med overførsel af metadata for den 
valgte publikation”.

20

Anbefalinger (1/2)

I relation til at foretage søgninger:
– Placer søgetipsene og info. om bagvedliggende databaser, som der

søges i, tættere på de steder, hvor behovet for at se dem naturligt kan 
opstå, fx ved siden af søgefelterne som et fast element. Især er det 
vigtigt i de situationer, hvor en søgning giver 0 poster. 

– Vigtige oplysninger skal være synlige hele tiden (fx hvilke operatorer der 
er default). De øvrige tips kan placeres bag et link med linkteksten 
”Søgetips”.

– Lad det være muligt at søge inden for tidsskrifter ved at have et 
tidsskrifts-søgefelt.

– Gør opmærksom på benyttelse af sprog.

Giv søgeresultatlisten en overskrift, fx ”Søgeresultater”.

Oplys om at der søges i hele databasen, uanset hvor/hvem man er 
logget på som.

DELA søgetjeneste

21

Anbefalinger (2/2)

Overvej at undlade info. om antallet af materialer for hver 
materialetype på startsiden ”Home”; disse kan i stedet fx placeres 
på søgesiderne for de enkelte materialetyper, dvs. info. om e-prints 
på søgesiden ”e-prints”.  
Lad kun de vigtigste oplysninger blive stående, der hjælper 
brugeren videre. 

DELA søgetjeneste

22

Sammenspillet mellem 
Citation Manager

og 
DELA søgetjeneste

RUC

23

Testdeltagere (1/2)

Studerende
Undervisere

1. Martin:
Læser til datalog, lige afsluttet 2. semester. Bruger 
bibliotekssystemet flere gange ugentligt. Har ikke brugt Citation 
Manager (herefter kaldet CM) før.

2. Simon: 
Lektor på kommunikationsuddannelsen, undervist siden 1999. 
Benytter bibliotekssystemet ugentligt. Har ikke brugt CM før. 
Forventninger: Mulighed for at formatere, integration med tekst 
(indsætte en reference i en referenceliste).

Citation Manager

24

Testdeltagere (2/2)

1. Hans:
Bibliotekar på Roskilde Universitetsbibliotek og underviser i 
informationssøgning etc., har arbejdet på RUC i ca. 30 år. Har 
ikke brugt CM før, men hørt om det. Forventninger: At man 
automatisk bliver ført hen til det sted, hvor materialerne er.

2. Louise:
Historie og kommunikations-studerende siden 2002. Bruger 
hovedsageligt bibliotekssystemet til at søge efter trykte materialer. 

Citation Manager
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Hovedkonklusioner

26

Hovedkonklusioner (1/2)

• Muligheden for at kunne søge efter materialer og derefter kunne 
gemme og samle referencerne ét sted fik en positiv modtagelse.
– Især var det nyttigt for studerende i forbindelse med gruppearbejde at 

kunne dele sine referencer med de andre i gruppen, og at alle i gruppen 
havde de samme artikler at gå ud fra.

– Det blev også betragtet som et godt værktøj i forbindelse med 
udarbejdelse af referencelister.

• Testdeltagerne kunne generelt godt bruge funktionerne, især i CM, 
sværere var det at finde vejen dertil og få øje på funktionerne
– Bl.a. problemer i forhold til, hvor referencer blev gemt, og hvor 

referencer man har gjort tilgængelige var. 

• Deltagerne havde svært ved at finde tilbage til søgetjenesten 
fra CM.

Citation Manager

27

Hovedkonklusioner (2/2)
• Navngivning af funktioner var ikke intuitiv nok. 

– Brugerne havde svært ved at skelne mellem knapperne –
hvornår skulle man bruge den ene frem for den anden.

– Lidt for meget indforstået sprog for udenforstående, ikke-
biblioteksfolk.

• Placeringen af referencerne i CM var ikke intuitiv.
– Brugerne kunne generelt set godt finde ud af at gemme 

referencerne i CM, men hvorhenne i CM referencerne blev gemt 
var ikke tydeligt nok, ligesom det ikke fremgik tydeligt for et par 
af deltagerne, hvorvidt referencerne var blevet gemt. 

• Ikke altid let at gennemskue hvor man befandt sig henne i CM.
– Forvirring omkring hvor man befandt sig henne i CM, fx efter at 

have klikket på en handlings- eller bekræftelsesknap.

Citation Manager

28

Generelle anbefalinger

29

Anbefalinger (1/2)

Mere intuitive knaptekster er nødvendigt for at undgå at 
brugeren farer vild og overser relevante funktioner. 
Omdøb fx ”eCampus”/”Citation Manager” til ”Gem i 
eCampus”.

Lav en genvej i CM der fører brugeren direkte tilbage til 
søgetjenesten, fx kaldet ”Tilbage til søgeresultatet” eller ”Lav
en ny søgning”.

Tydeliggør over for brugeren, at en reference er blevet gemt i 
systemet og oplys om hvordan man kommer til den, fx en 
tekst der kan lyde i retning af ”Referencen er blevet gemt. Klik 
her for at se den”.

Citation Manager

30

Anbefalinger (2/2)

Teksten og linket der angiver hvor de referencer kan ses, som 
man har gjort tilgængelige, skal være større med en farve, der 
træder mere frem.

Giv alle sider en overskrift der hjælper brugeren med at få
overblikket over, hvor vedkommende befinder sig henne i 
systemet.

Citation Manager
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Gennemgang af de væsentligste 
resultater

32

Fra søgetjenesten til eCampus vha. 
”eCampus”-knappen (1/2)

!!! Problematisk at knapperne ”eCampus” og ”Get this via Rub” 
ikke er synlige i den korte resultatvisning i DELA 
søgetjenesten. En deltager troede ikke, at det var muligt at 
gemme referencen ved en søgning i ”e-prints”, fordi knappen 
ikke var synlig på resultatlisten (korte visning).

!!! Det var uklart for brugerne at se hvilken side de var kommet 
ind på efter at have trykket på ”eCampus”. Én bruger 
betragtede det som intern information for bibliotekspersonale 
og derfor var overflødig information.

Citation Manager

33

Fra søgetjenesten til e-Campus vha. 
”eCampus”-knappen (2/2)

!! Muligheden for at redigere i referencen, ”Edit”, blev betragtet som 
meget overflødig, og kun til nytte for bibliotekspersonale. 

!! Der herskede tvivl om, hvad ”Delete” ville gøre - hvorfra  referencen 
blev slettet (havde ikke opfattet referencen som værende blevet 
gemt).

34

Startsiden i CM efter klik på ”eCampus”-
knappen (1/3)

!!! Mulighed for at komme tilbage til sin søgning fra CM via et link/en 
genvej blev efterlyst. Ikke optimalt kun at kunne komme tilbage vha. 
”Repeat your search in DELA” og browserens tilbage-funktion. 

!! Brugerne havde svært ved at se og finde hen til det sted, hvor 
referencer kunne gøres tilgængelige for andre, ligesom de savnede 
en tydeligere indikation og et hurtigt overblik, fx på startsiden, over 
hvilke referencer der var offentlige, og hvilke der var private.

! Inkonsistens i de bibliografiske oplysninger om det enkelte materiale 
i DELA søgetjenesten og i CM skabte lidt forvirring hos brugerne.

Citation Manager

35

Startsiden i CM efter klik på ”eCampus”-
knappen (2/3)

!!! Oplysninger placeret i venstreområdet på siden blev overset i 
begyndelsen, fokus var på midterdelen. Deltagerne havde svært ved 
at finde ud af hvordan de skulle gemme en reference i fx en 
nyoprettet mappe.

!! Det hændte at brugeren blev forvirret over, hvor vedkommende 
befandt sig henne i CM efter at have klikket på en handlings- eller 
bekræftelsesknap. Fx  blev en af deltagerne efter at have slettet den 
nyeste gemte reference (”Delete”) automatisk ført til en ”Unfiled”-
siden/listen, hvilket skabte stor forvirring omkring, hvad der skete og 
hvor de var havnet henne.

! Én deltager udtrykte utilfredshed med at de to systemer ikke var på 
samme sprog, men på engelsk og dansk.

Citation Manager

36

Startsiden i CM efter klik på ”eCampus”-
knappen (2/3)

!! Teksterne ”Clone” og ”Export” var ikke intuitivt forståelige. 
Nogle havde en forventning om, at ”Export” have noget at 
gøre med at sende noget til nogen.

Citation Manager
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”Manage”-siden

!! Oplysningen om hvor referencer var gjort tilgængelige henne var 
ikke tydelig nok. Der var ikke noget, der klart indikerede, at 
referencen var blevet gjort tilgængelig, udover at knapteksten 
ændrede sig til ”Make public”.

Citation Manager

38

Siden med de offentligt tilgængelige 
referencer

+ For de brugere der fandt frem til denne side, var der ingen 
problemer med at navigere rundt.

Citation Manager

39

Sammenspillet mellem
Blackboard

og
DELA søgetjeneste

SDU

40

Testdeltagere (1/3)

Studerende
Undervisere

1. Christian:
Studerer tysk på 4. år. Bruger bibliotekssystemet ca. 1 gang 
om ugen. Søger kun efter trykte materialer. Benytter 
Blackboard flere gange ugentligt, typisk i forbindelse med de 
ting, underviserne lægger op.

2. Flemming:
Underviser i tysk, kommunikation og organisations(kultur) 
siden 1982. Anvender bibliotekssystemet ca. 1 gang om 
måneden. Bruger Blackboard dagligt i forbindelse med 
undervisningen, typisk til at skrive meddelelser til og lægge 
materialer ud til de studerende.

Blackboard

41

Testdeltagere (2/3)

3. Martin:
Underviser i økonomi, politik og geografi for mellemøstlige 
regioner og ulande. Undervist siden 1988. Bruger 
bibliotekssystemet ca. 5 gange om måneden, til 
hovedsageligt søgning efter bøger. Benytter Blackboard
mange gange om ugen til at kommunikere direkte til de 
studerende og til at distribuere materialer.

4. Maria:
Underviser ikke pt. Har tidligere undervist i 
informationssøgning på arabisk i et år. Ansat i forskellige 
stillinger på SDU i 4 år. Bruger bibliotekssystemet ca. 1 gang 
om måneden, typisk til artikelsøgning. Anvender Blackboard
hver dag, især Content-delen.

Blackboard

42

Testdeltagere (3/3)

5. Jakob:
Har studeret datalogi i 4 år. Bruger bibliotekssystemet meget 
sjældent, ca. 3-4 gange i løbet af de 4 år, bl.a. fordi han har 
oplevet af det var for langsomt og for rodet. Har søgt efter 
bøger. Benytter Blackboard ca. 1 gang om ugen for at hente 
materialer til kurser.

6. Andreas:
Studerer statskundskab på 2. semester. Bruger primært 
bibliotekssystemet som en indgang til forskellige databaser. 
Anvender Blackboard ugentligt, typisk for at hente Power 
Point-slides efter forelæsninger og for at læse beskeder fra 
undervisere.

Blackboard
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Hovedkonklusioner

44

Hovedkonklusioner (1/3)

• Idéen med at integrere DELA søgetjenesten i den lokale 
Blackboard syntes testdeltagerne generelt godt om
– Smart og praktisk at man fra sin Blackboard kunne få adgang til 

søgetjenesten og efterfølgende gemme resultaterne fra 
søgningen i Blackboard og kunne vende tilbage til tidligere 
søgninger.

– Der var ingen alvorlige problemer med at navigere mellem de to  
systemer.

• Brugerne fandt i Blackboard forholdsvis hurtigt frem til 
søgetjenesten.

Blackboard

45

Hovedkonklusioner (2/3)
• Nogle funktioner havde nogle navne, der ikke var intuitivt 

forståelige, og andre funktioner levede ikke op til brugernes 
forventninger.
– ”SFX” forstod størstedelen ikke, hvad betød og dækkede over.
– ”E-learn” var heller ikke nem at gennemskue for deltagerne. 
– Brugerne forventede, at et klik på linket ”Google” ville føre dem 

til en søgning, hvor de samme søgeord bille blive anvendt i en 
Google-søgning, hvilket var det mest logiske for de fleste 
brugere og mere relevant end en søgning på materialets titel i 
Google.

• En funktion fik en meget positiv modtagelse
– ”Redo search” blev forstået, benyttet uden besvær og blev 

modtaget positivt. 

Blackboard

46

Hovedkonklusioner (3/3)
• Unødvendigt mange trin brugerne skal igennem, når en reference 

skal gemmes.
– Da først brugerne fandt ”E-learn” var det ikke svært for dem at gemme 

referencen, men flere brugere blev irriteret og/eller lettere forvirret over 
de sider de skulle igennem først.

• Placeringen af søgeresultaterne i Blackboard var ikke intuitiv for 
brugerne. Vejen fra søgningen til de gemte referencer var ikke logisk.
– Brugerne havde besvær med at finde de gemte referencer i 

Blackboard. Næsten ingen havde bemærket oplysningen om, at 
referencerne blev gemt i ”My DELA references”. Det var ikke 
overhovedet ikke logisk, at de skulle kigge under ”My portal”.

– Der var en forventning om, at referencer var gemt under ”My content”.

Blackboard

47

Generelle anbefalinger

48

Anbefalinger (1/2)

Overvej udover at placere links til søgetjenesten og gemte 
referencer i midtersektionen også at lade dem få et menupunkt i 
menubjælken.

Anvend ikke fagtermer som den menige bruger ikke kan forstå; 
suppler evt. med verber og gør bedre opmærksom på, hvad en 
knap- eller linktekst dækker over. Omdøb fx ”SFX” til ”Fuldtekst”
og ”e-Learn” til fx ”Gem i e-Learn”.
Fx ved linket ”Google” fortæl at der vil blive søgt på titlen i 
Google..

Blackboard
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49

Anbefalinger (2/2)

Når brugeren ønsker at gemme en reference, er det i denne 
sammenhæng kun nødvendigt med en oplysning om hvor 
referencen er blevet gemt samt et direkte link dertil. 

Overvej at placere referencer under ”My Content”, hvor brugerne 
mest naturligt vil kigge efter referencerne.

Blackboard

50

Gennemgang af de 
væsentligste resultater

51

Vurdering af alvorsgrad

+ = Velfungerende

! = Kosmetisk problem der kan løses

!! = Alvorligt problem der bør løses

!!! = Kritisk problem der skal løses

Blackboard

52

”SFX” og ”e-Learn”

!!!Næsten ingen af deltagerne kendte eller forstod termen ”SFX”.

!!!Der herskede stor tvivl om, hvor referencen blev gemt:
– Stort set ingen opdagede eller bemærkede oplysningen om, at 

referencen var gemt under det, der hed ”My DELA references”. 
Oplysningen forsvandt i tekstmængden.

– Deltagerne havde svært ved at finde frem til de gemte 
referencer. De fleste forventede at finde dem under ”My content”.

Blackboard

53

”My DELA references” - siden

+ ”Redo Search” fik generelt en meget positiv modtagelse. Der 
herskede ingen tvivl om, hvad der ville ske, hvis man klikkede på 
linket.

!! Der var flere af brugerne, der fandt en videre titelsøgning i Google
irrelevant. De havde forventet, at der ville blive foretaget en 
søgning i Google med de søgetermer, som man havde anvendt 
ved søgningen i DELA søgetjenesten.. 

! Nogle testdeltagere undrede sig over forskellen mellem ”Text” og 
”BibTex” samt over formålene med dem. Derudover var der lidt 
undren over ”BibTex”, der lød dansk, mens den øvrige tekst var på 
engelsk.

Blackboard

54

Downloade og uploade dok. til et kursus

+ De fleste deltagere havde ingen problemer med at gemme og 
publicere et dokument i Blackboard. Flere af dem havde prøvet det 
før.

Blackboard
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55

Sammenspillet mellem 
CampusNet

og 
DELA søgetjeneste

ASB

56

Testdeltagere (1/3)

Studerende
Undervisere

1. Signe:
Underviser og koordinator i CampusNet. Arbejdet på ASB i 
10 år. Bruger sjældent bibliotekssystemet grundet 
manglende behov. Har hovedsageligt været søgning efter 
bøger.

2. Christina:
Studeret fransk i 5 år. Arbejder som studentermedhjælper på 
ASB’s bibliotek. Benytter meget bibliotekssystemet, især 
efter at have fået studiejob på biblioteket. Bruger CampusNet
hver anden dag, typisk til at uploade filer og til at se de ting 
undervisere lægger op.

CampusNet

57

Testdeltagere (2/3)

3. Christa:
Undervist i virksomhedskommunikation i 2½ år. Daglig 
bruger af bibliotekssystemet og af CampusNet.

4. Esben:
Underviser i det erhvervsøkonomiske institut. Benytter 
bibliotekssystemet hver dag til primært artikelsøgninger. 
Bruger CampusNet dagligt i forbindelse med undervisningen, 
bl.a. til at skrive noter og lægge materialer op til de 
studerende. Næsten al kommunikation til de studerende 
foregår via CampusNet. 

CampusNet

58

Testdeltagere (3/3)

5. Susanne:
Studeret engelsk i 6 år og er i færd med at skrive speciale nu. 
Haft studiejob på ASB’s bibliotek i 3 år. Bruger meget 
bibliotekssystemet som følge af studiejobbet, mest til 
artikelsøgning. Anvendte meget CampusNet engang og kun i 
begrænset omfang nu pga. specialeskrivning. Blev typisk 
anvendt til at uploade filer, hente materialer fra undervisere 
og i forbindelse med eksamenstilmeldinger.

CampusNet

59

Hovedkonklusioner

60

Hovedkonklusioner (1/2)

• Brugerne syntes godt om idéen med at koble CampusNet sammen 
med DELA søgetjenesten. Placeringen af søgetjenesten i CampusNet
skal dog være meget mere intuitiv (se nedenfor).

• Ingen af testdeltagerne kunne finde frem til søgetjenesten fra 
CampusNet.
– Alle forventede, at indgangen lå under menupunktet ”Biblioteksinfo”, da 

de forbinder søgning med bibliotek.
– Flere opgav helt at finde søgetjenesten.
– Linkteksten ”Tilføj e-materiale” under ”Fildeling” forbandt flere af 

deltagerne ikke med søgning.

• Begrænsede muligheder for at komme fra DELA søgetjeneste tilbage
til CampusNet.
– Brugerne måtte benytte browserens ”Tilbage”-funktion eller klikke sig 

ind på en tilfældig reference for at få adgang til knappen 
”CAMPUSNET”, hvilket ikke er optimalt.

CampusNet
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61

Hovedkonklusioner (2/2)
• Navngivning af nogle funktioner, ”ASB-Link” og ”CampusNet”, var 

ikke informativ nok.

• Brugerne kunne generelt godt finde ud af at gemme en reference i
CampusNet; den måde hvorpå referencerne bliver placeret i listen 
under ”Fildeling” bør man dog overveje at optimere.
– Da først brugerne havde fundet frem til knappen ”CampusNet”, og 

havde forstået hvad den dækkede over, gemte de referencerne uden
det store besvær.

– Utilfredshed med at en reference havner et tilfældigt sted blandt de 
øvrige ting på listen under ”Fildeling” uden mulighed for undervejs i 
processen at gemme den i en mappe (en eksisterende eller en 
nyoprettet).

• De forskellige muligheder der var for at vælge, hvor og hvordan en 
reference skulle gemmes og vises i CampusNet under ”Fildeling” var 
ikke lette for brugerne at forstå og gennemskue.
– ”Tilgængelig fra og med/til og med” blev ikke forstået korrekt.
– Flere deltagere forstod ikke, hvad ”Åben mappe” og ”Materialemappe” 

dækkede over og forskellen på dem.

CampusNet

62

Generelle anbefalinger

63

Anbefalinger (1/2)

Placer indgangen til søgetjenesten under ”Biblioteksinfo.” eller 
overvej at lade den få sit eget menupunkt på 1. niveau.

Giv brugeren mulighed for at komme tilbage til CampusNet fra 
søgetjenesten vha. et direkte link/en genvej.

Omdøb ”Tilføj e-materialer” til ”Søg og tilføj e-materialer” og placer 
ikke linket på samme linje som de øvrige funktioner (”Opret mappe”
etc.), men lade den skille sig ud fra de andre funktioner, fx grafisk.

Når en reference skal gemmes så giv mulighed for at vælge, 
hvorhenne referencen skal gemme, fx i en mappe, eller om den blot 
skal føjes til listen med de øvrige filer.

CampusNet

64

Anbefalinger (2/2)

Giv knapteksterne ”ASB-Link” og ”CampusNet” mere informative 
navne, fx ”Fuldtekst” og ”Gem i CampusNet”.

Tydeliggør formålet med datoangivelsen ”Tilgængelig fra og med/til 
og med” og lad det tydeligt fremgå, at det har at gøre med andres 
adgang til referencen.

Forklar hvad ”Åben mappe” og ”Materialemappe” dækker over.

CampusNet

65

Gennemgang af de 
væsentligste resultater

CampusNet

66

Vurdering af alvorsgrad

+ = Velfungerende

! = Kosmetisk problem der kan løses

!! = Alvorligt problem der bør løses

!!! = Kritisk problem der skal løses
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67

Fra CampusNet til søgetjenesten
!!! Alle testdeltagere forventede at finde søgetjenesten under 

menupunktet ”Biblioteksinfo.” For hovedparten af deltagerne var 
”Fildeling” et af de sidste steder, de ville kigge. De fleste 
deltagere fandt den kun med testlederens hjælp. Uden hjælpen 
havde de opgivet at finde den, hvorved testen ikke kunne 
fortsætte.

!!! Meget problematisk at den første side brugerne blev mødt med i 
søgetjenesten var artikelsøgning. Flere deltagere opdagede først
meget sent, at der kun blev søgt på artikler, et par opdagede det 
ikke og konkluderede, at databasen nok bare var mangelfuld og 
ikke havde materialer om det, der blev søgt på.

CampusNet

68

”Fildeling”-siden

+ De fleste brugere oprettede nye mapper og overførte 
referencer dertil uden problemer. Det kunne dog være lidt 
svært at få øje på linksene ”Slet markerede”, ”Flyt markerede” 
og ”Zip og download markerede”, antagelig pga. placering, 
tekststørrelsen og –farven. 

!!!Testdeltagerne forbandt ikke umiddelbart at tilføje materialer 
(”Tilføj e-materiale”) med at foretage en søgning. Nogle af 
deltagerne bemærkede ikke linket, da de var inde på siden, 
og andre bemærkede kun, at det ikke var et link, de havde set 
før. 

! En deltager efterlyste tydeliggørelse af hvilke slags filer, der
er tale om på listen i stedet for kun et papir-symbol og et 
mappesymbol. 
Fx kunne der være et specielt symbol ud for e-materialer på 
listen.

CampusNet

69

”Opret ny mappe”-siden

!! Mangler forklaring på hvad ”Åben mappe” og 
”Materialemappe” betyder. Ikke alle deltagere kunne 
gennemskue hvad de dækkede over.

CampusNet

70

”ASB Link” og ”CAMPUSNET”

!!! Næsten ingen af deltagerne kunne ”gætte”, hvad der 
ville ske, hvis man klikkede på knapperne ”ASB Link” og 
”CAMPUSNET” i søgeresultatlisten. Særligt ”ASB Link” 
var svært at gennemskue.

CampusNet

71

”Tilgængelig fra og med/til og med”

!! Det var ikke tydeligt nok, hvorfor man skulle angive 
datoer for tilgængelighed, samt hvem filen ville blive 
tilgængelig for.

CampusNet

72

Skærmbilleder med udvalgte 
reaktioner og kommentarer

Negativt
☺

Positivt

Indholdet i taleboblerne er udvalgte reaktioner og kommentarer fra 
testdeltagerne
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73

DELA søgetjeneste

74

Det jeg er 
interesseret i er 

”Vælg et 
faneblad øverst 

og start din 
søgning”

Man kan ikke 
søge på tværs, 

når der står 
vælg én af 
fanbladene

[overser ”Søg 
på alt”].

En masse 
statistik, der er 
helt irrelevant 

for mig.

Ser nemt og 
overskueligt 

ud.

75

Ej, den er mere 
overskuelig end 

bibliotekets. Det er 
godt med bokse i 

stedet for 
rullemenuer.

Savner forklaring på
hvad e-prints er.

Man kan vel gå direkte 
ind på e-prints og 

printe artiklen [man 
har fundet under 

”artikel”].

76

[Efter flere forgæves 
forsøg på at søge  

på emnet fattigdom]
Jeg har ikke så

meget held i posen i 
dag.

Jeg savner, at kunne 
søge på tidsskrifter. 

Jeg har et par 
tidsskrifter, jeg 
typisk læser.Jeg tænker, 

findes det ikke 
eller søger 

man forkert. 

77

Det er relevant at kunne 
lave en 

intervalsøgning [ved 
Årstal] Det er 
nødvendigt.

Det er bøvlet at 
skulle åbne 
alle poster –
det er ikke 

smart!

Fint med 
den korte 
visning. Titlen med 

fed er fint.

Rart at se 
antallet poster.

Jeg synes, at det er 
irriterende, at der kun 

vises 10 pr. side.

Det er tankevækkende, 
at jeg ikke så

resultaterne…Jeg
skal tages i 

hånden!

78

Det er relevante 
oplysninger.

Undrer mig over, at der 
ikke står, hvordan 

man skal søge, fx om 
der er ”and” [mellem 

søgeord].
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79

Citation Manager

80

Hvad er forskellen 
på ”Get this via 

Rub” og 
”eCampus”?

81

Jeg kan ikke se, 
om den 

allerede er 
gemt.

Et bibliotekskort. Det 
er intern 

information [for 
bibliotekspersona

le]. Overflødige 
data.

Hvor slette man 
den fra? 

[betragter ikke 
referencen som 
værende blevet 

gemt].

[Skal gøre referencen 
tilgængelig for andre] 

Kan ikke finde det. 
Ville forvente at det var 

”export to…”.

Der står ikke rigtig 
nogen steder, at 
dette er Citation 

Manager.

82

Jeg savner 
tydeligere 

indikation af, 
hvad der er 
’public’ og 
’private’.

Et bibliotekskort. Det 
er intern 

information [for 
bibliotekspersona

le]. Overflødige 
data.

Savner 
overskrift på

de enkelte 
foldere

83

Det er for de 
interne 

[biblioteksper
sonale].

Fuldstændigt 
overflødig 

funktion [Edit]! 
Virker fjollet. 

84

Hvordan kommer jeg 
tilbage [til 

søgetjenesten] 
udover ”Tilbage”

[browserens]? 
Det burde gå begge 

veje [at kunne 
komme fra 

søgetjenesten til CM 
og tilbage igen]

Et bibliotekskort. Det 
er intern 

information [for 
bibliotekspersona

le]. Overflødige 
data.
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85

Blackboard

86

Det er noget rod –
både dansk og 
engelsk – det 
slog mig lige.

87

”SFX” kender 
jeg slet ikke.

Knapperne er 
billeder i 
stedet for 

tekst – det er 
ulogisk.

88

Nu mangler jeg den 
der ”e-Learn”-knap! 
[trykker ikke på +]

89

Hvorfor skal jeg 
nu ”submit”, 

når jeg vil 
gemme?

90

[Efter at have klikket på
”OK”] Jeg er i tvivl 
om, hvor den bliver 
lagt henne. Mangler 

en reference, der 
fortæller hvor den 
bliver lagt henne.

Umiddelbart ville 
jeg tro at den 

[referencen] vil 
ligge på ”My

Content”.

Oplysningen om 
”My DELA 

references”
kommer for sent.
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91
Hvorfor ”Bib”, når 

det er engelsk?

En god 
feature at 

have! [Redo
Search]

Hvorfor nu ”OK”
igen - hvorfor 
er den dér?! 92

Det er meget 
smart, men det 
er ikke relevant, 
når det er titlen.

93

Det er fuldstændigt det 
samme der stod der 

[forrige 
oversigtsbillede] 
[Undrer sig over 

det].
94

CampusNet

95

Fint med 
den korte 
visning

Som søgeværktøj 
bør det have 
en separat 
indgang.

Jeg søger efter noget, 
der har med 

bibliotek at gøre.

Det ville ikke være 
naturligt, hvis det 

[indgangen til 
søgetjenesten] lå

herude.

96

Det er ikke naturligt at 
det ligger under 

”Fildeling”.

Er det kompendier? Eller 
materialer fra biblioteket? 
[Efter at have klikket på
linket] Jeg havde ikke 

forventet at kunne søge her
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97

Jeg ved ikke, hvad det 
røde betyder, måske 

at den ikke 
umiddelbart er 
tilgængelig i 

fuldtekst.

98

Du [man] ved ikke nok 
om de 

bagvedliggende 
databaser, fx 

[hvilke] forlag og 
internationale 

databaser.

Fint med 
den korte 
visning.

99

Hvad fanden er 
”ASB Link”? 
Hvorfor ikke 
skrive mere 

tekst – jeg er 
lost!

Det er først nu, at jeg 
opdager, at der 

bliver søgt i artikler 
kun.

Brandsmart hvis 
man kan kopiere 

hele artiklen 
over!

100

Jeg savner et 
afkrydsningsfe

lt hvor man 
kan krydse af, 

at den ikke 
skal være 

tilgængelig for 
andre.

Jeg ville gerne have 
gemt den i en 

mappe.

101

Jeg er træt af 
symbolerne. 

Kedeligt blankt 
papirsymbol. Jeg 

savner symboler for 
materialer, der 

ligger på nettet.

Måske er det alle 
superbrugere, der 
har adgang til det 

inden for 
begrænset 

periode, inklusive 
én selv.

Punkterne er 
instrukser 

til at 
organisere

.
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Notat om ophavsretslige problemstillinger ved  
digitale undervisningsmaterialer 
 
Af: 
Hannah Kamstrup Wermuth, Danmarks Tekniske Videncenter (DTV) 
Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek (RUb) 
Jens Dam, Syddansk Universitetetsbibliotek (SDUb) 
Lone Jensen, Aarhus School of Business (ASB) 

DELA-projektet1 skal tilgængeliggøre elektroniske materialer direkte i et LMS2. DELA-
søgetjenesten vil indeholde mange forskellige materialetyper - pt. drejer det sig om 
artikler, bøger, e-bøger, e-prints og læringsobjekter og i alt søges der i 
testsøgetjenesten i øjeblikket i metadata for mere end 24 mio. poster, heraf 7.5 mio. 
med fuldtekstadgang. Gældende for de fleste metadata er imidlertid, at man skal 
have en licens.  

En arbejdsgruppe under DELA med repræsentanter fra alle 4 deltagende universite-
ter/biblioteker, har arbejdet med at kortlægge og adressere de ophavsretslige 
problemstillinger, der er forbundet med anvendelsen af digitale materialer i undervis-
ningen på de højere læreanstalter.  
  
Da problemstillingerne varierer fra fagområde til fagområde og studieniveau, har vi 
forsøgt at indsamle erfaringer fra forskellige områder på de 4 universiteter. Vi har 
spurgt om:  
  

1)  Hvor stor en andel af læringsmaterialerne der indgår i bibliotekets nuværende 
licenser  

2)  Hvor meget der udleveres som analoge kopier, da det ikke er omfattet af 
licenserne 

3)  Hvor meget der udgøres af lærebøger og om disse lærebøger er (eller kunne 
tænkes) at være online tilgængelige.   

 
Dette notat er et resultat af gruppens arbejde.  

Hvorfor digitalt materiale? 

Digitale læringsmaterialer tilføjer undervisningsverdenen nye muligheder: 

• Adgang til traditionelt tekstbaseret litteratur hvor/når som helst 

• Nye læringsformer med nye medier, fx. video, audio, interaktivitet, anima-
tioner m.m. 

• ?? 

Fra at være tvunget til at transportere sig fra A til B for at modtage undervisning, 
kan læringen ske hvor og når som helst, medieret af diverse teknologier. Dette stiller 
også krav til den traditionelle tilstedeværelsesundervisning, hvor de studerende 

                                          
1 DELA = Digital Educational Library Access er et DEFF-støttet projekt med samarbejdsparter fra 4 
universiteter. 
2 LMS = Learning Management System. Et meget anvendt akronym for de elektroniske læringsplatforme, 
der i dag findes på alle de højere læreanstalter til distribution af læringsmaterialer, kommunikation 
mellem kursusdeltagere etc. 
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ønsker at have adgang til alle læringsmaterialer - også udenfor klasseværelset. 
Mulighederne begrænses her af de gældende ophavsretslige regler på området. 

ASB Biblioteket har spurgt en gruppe på 200 studerende, som på forsøgsbasis har af 
adgang til pensumlitteratur, om deres adfærd i forbindelse med læsning af artikler 
på skærmen. Her svarede ca. 20%, at de altid, ofte eller meget ofte læste artikler 
direkte på skærmen. Denne andel forventes at vokse i takt med udviklingen og 
udbredelsen af PDA'er og andre let-bærbare medier samt udviklingen af "det 
elektroniske papir". Tabel 1 lister fordele/ulemper ved hhv. digital og analoge 
materialer. 

 

Tabel 1: Fordele/ulemper ved hhv. digitalt og analogt materiale 

 Analogt Digitalt 

Økonomi Den stud. betaler for tryk  Den stud. kan printe for egen regning eller 

læse på skærmen 

Tilgængelighed Det skal transporteres rundt 

 

Det kan tilgås alle steder fra, blot man har 

Internetadgang 

 Det kan tilgås også efter endt 

kursus 

Man skal eksplicit sørge for download/print 

af materialet umiddelbart efter kursus-

afslutning, da digital adgang ophører. 

Fleksibilitet Den stud. kan kun læse tekster på 

print  

Den stud. kan vælge mellem at læse tekster 

på skærm eller på print 

 

Digitale aftaler med CopyDan 

To af de deltagende institutioner i arbejdsgruppen har indgået forsøgsaftaler med 
CopyDan, der giver mulighed for at tilgængeliggøre pensum elektronisk, mens en 
tredje institution p.t. ligger i uafklarede forhandlinger. 

Syddansk Universitet (SDU) har en forsøgsaftale der giver mulighed for at skanne op 
til 20 sider pr. publikation. Herfor betaler de ca. 50 kr. pr. STÅ3. Pt. er der tale om et 
projekt med et begrænset antal digitale kompendier.  

ASB har en forsøgsaftale, der giver cirka de samme muligheder digitalt som i dag er 
aftalt på det analoge område. Her betales pr. unik studerende, der har adgang til et 
eller flere digitale kompendier. 

Roskilde Universitet har endnu ikke kunnet få sine ønsker imødekommet af CopyDan. 

Betaling 

                                          
3 STÅ et udtryk for det antal gange der er blevet bestået 60 ETCS (1 årsværk). Hvis et kursus er på 10 
ETCS og har 120 studerende betales der kun for 20 STÅ, svarende til 20*50 kr. = 1.000 kr. 
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Et spørgsmål der naturligvis rejser sig er: 'Hvem skal betale for den digitale version?' 
En øget brug af digitale materialer vil umiddelbart flytte en omkostning væk fra de 
studerende - de vil ikke længere skulle betale for bog/kompendieindkøb - og over til 
en licensudgift. Skal universiteterne/bibliotekerne begynde at opkræve betaling fra 
de studerende for den ekstraudgift de pålægges? Det skal dog bemærkes, at de 
studerende under alle omstændigheder skal betale for print af de digitale 
dokumenter, hvis dette foregår på universitetet. 

ASB - der giver underviserne mulighed for at få skannet alle ikke-digitale objekter, 
så de studerende har fuld digital adgang til materialerne - har pt. valgt at lade 
udgiften være dækket af instutionen. Tilsvarene betaler SDU de ca. 50 kr. pr. STÅ, 
der anvender digitale kompendier.  

 

Gennemgang af forskellige materialetyper 

I det nedenstående gennemgås en række forskellige materialetyper og de problem-
stillinger der er forbundet med hvert enkelt.   

Lærebøger 

Mange kurser har én eller flere lærebøger som pensum. Licenser til e-bøger er et område 
i vækst og efterspørges også af de studerende - i det mindste som et supplement. 
Undersøgelsen har vist eksempler på mindre kurser, hvor lærebogen er så dyr, at de 
studerende tager kopi af et underviserindkøbt eksemplar. Dette strider mod de gældende 
ophavsregler, Hvis institutionen og hermed også underviseren vil facilitere en kopie-
ring for de studerende skal det ske med hjemmel i universiteternes aftale med Copy-
Dan, og det kræver overholdelse af grænser for omfang. Desuden skal brugen 
indberettes til Copy-Dan.  

En e-udgave vil i mange tilfælde erstatte behovet for at have adgang til en trykt udgave 
og samtidig sikre rettighedshaverne økonomisk ved dyre lærebøger.  

Noter / præsentationer fra forelæsninger 

Ved fx. en forelæsning er det almindeligt, at underviseren i sin præsentation 
medtager billeder, figurer, tabeller etc. hentet fra Internettet eller andre kilder. Hvis 
der ellers bliver citeret "i henhold til god skik", er det tilladt, at distribuere disse 
noter på papir. ** Hvordan ser man på ophavsret for tabeller og grafer ift. god skik? 
- Lone har stillet spørgsmålet til KUM - afventer tilbagemelding. ** 

Det er et stort ønske fra de studerende at have digital adgang til disse noter. 

Kompendier 

Kompendier er meget anvendte til distribution af pensum. Litteraturen i pensum består 
ofte af en del materiale, der ikke er omfattet af universitetets/bibliotekets digitale 
licenser. Derfor skal der en særskilt tilladelse til at distribuere dette materiale.  

Kun ét universitet (ASB) har en aftale med CopyDan, der giver mulighed for at udarbejde 
e-kompendier uden begrænsninger. SDUs aftale er mere begrænset og giver kun adgang 
til at skanne op til 20 sider/udgivelse.  
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Et forsigtigt skøn fra arbejdsgruppen viser, at en begrænsning på 20 sider/publikation, 
som SDU har indgået aftale om, kun vil dække ca. 65 % af kursernes pensum. Nogle 
kurser vil kunne dække hele deres pensum indenfor denne aftale, andre vil kun kunne 
udbyde 30% af pensum digitalt. Dækningsgraden vil imidlertid være fuldstændig 
afhængig af fagområde. 

Digitale preprint4-versioner af artikler er i mange tilfælde frit tilgængelige. Disse kan 
indgå i et e-kompendium i stedet for den udgivne version.  

 

 

Internetindhold og -links 

Mange kurser bruger materiale, der ligger tilgængeligt på Internettet. Hvis der på en 
Internetside ikke står at indholdet er frit tilgængeligt, er det ophavsretsligt beskyttet, 
dvs. at der ikke kan kopieres materiale til andre sammenhænge. Der kan linkes til 
siderne, dog skal ophavsmænd/firma fremgå af den linkede side.  Jvf. dom afsagt i 
Sø- og Handelsretten 24. februar 2006, er der formentlig åbnet for at man kan 
dyblinke, så længe det sker loyalt5.  Dog er flere sites udviklet så det ikke er muligt 
at dyblinke til underliggende sider, men kun er muligt at fremfinde siden/dokumentet 
via forsiden. 

Der kan bringes indhold fra fx. WIKIpedia, hvis det fremgår, at det kommer derfra, 
samt dato/tid for hentning af indholdet. Endvidere er der mulighed for at skabe 
permanente links i WIKIpedia, der kan linkes til.  

Der kan frit linkes til love, domme og publikationer fra statslige styrelser o.lign.  

Der er principielt ingen forskel på, om man tilgængeliggør materiale i et LMS med 
begrænsede brugere eller åbent for alle på Internettet (med mindre man har fået lov 
til andet). 

Læringsobjekter   

Læringsobjekter er en relativt ny materialetype6. Læringsobjekter stilles i en del 
situationer til fri rådighed. Man kan efterfølgende redigere et læringsobjekt og 
tilgængeliggøre en revideret/sin egen udgave - også. Men hvem har ophavsretten til 
den reviderede udgave? Den person der udformede version 1? Den person der 
udformede version 2? Skal man kunne slette et læringsobjekt, der er publiceret og 
efterfølgende anvendes? 

Video & audio 

                                          
4 A preprint is a draft of a scientific paper that has not yet been published in a peer-reviewed scientific 
journal (WIKIpedia, 21/4-06). 
5 Link til dommen: http://www.domstol.dk/ref.aspx?s=-300011&id=11957&pageid=16692 
6 Læringsobjekter kan defineres som små elektroniske undervisningsenheder, der faciliterer læring og 
øger indholdets værdi. De er fleksible, genbrugelige, redigerbare og metadateret så de kan søges (og 
findes) på Internettet.  
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Brug af video og audio, både som en del af undervisningen og til at podcaste7 fx. ved 
forelæsninger, er et stærkt voksende område.  

Analoge tv-optagelser må fremvises i undervisningen, men ikke distribueres digitalt. 
Da den klassiske tilstedeværelsesundervisning i flere tilfælde er erstattet af distance-
undervisning (e-læring), er der et ønske om, at kunne vise en optagelse som en del 
af et e-lærings-forløb, dvs. digitalt. Pt. er det muligt at linke til fx. DRs netudgave af 
en tv-udsendelse. Oplægning af netversioner er et område der er stærkt voksende.  

Forskningsnettet og DR samarbejder om projektet EduMedia8, der også er støttet af 
DEFF, om at etablere et åbent, søgbart online videoarkiv. Arkivet skal gøre det 
nemmere at anvende audiovisuelle materialer indenfor forskning, undervisning og 
formidling. Projektet ser også på de ophavsretslige problemstillinger der er forbundet 
med distribution af video og forventer blandt andet at forbedre mulighederne for at 
indgå aftaler med rettighedshaverorganisationer, semi-kommercielle organisationer, 
fx public service institutioner og undervisningsforlag, om tilgængeliggørelse af 
indhold.  

Men hvem har ophavsrettighederne til en video- eller audioudgave af en forelæsning? 
Universitetet eller underviseren? Kan underviseren tage det med sig i en ny 
ansættelse? Ved SDU er der ikke nogle skrevne kontrakter med underviser. Der 
foreligger en mundtlig aftale om at universitet må sende podcasten. En egentlig 
kontrakt er under overvejelse. 

 

 

 

                                          
7 En podcast er en lydfil, der kan hentes via nettet 
8 www.edumedia.dk 
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Artikel i Biblioteksårbogen 2005: ”Ny indgang 
til læringsressourcer”  



De nye tanker og projekter

Hannah Kamstrup Wermuth

Ny indgang til læringsressourcer

“Undervisere og studerende skal bringes tættere på fremtidens elektroniske biblio-
teksservices”, er det overordnede formål med projektet DELA (Digital Educational Li-

brary Access) som DEFF-programområdet e-læring iværksatte i 2005.

I stedet for at brugeren, som i dag går på biblioteket, forstået som at brugerne benyt-
ter sig af deciderede elektroniske biblioteksservices, er det tanken, at biblioteket med
DELA skal komme hen til brugeren – og hen til brugeren i den læringssammenhæng,
hvor brugerne er, nemlig direkte ind i deres læringsplatform. Brugeren logger på med
sit universitets-login én gang for alle, herefter er der adgang til at søge i DELA og gem-
me i egen læringsplatform – uden igen at skulle logge ind.
Projektet udvikles i et samarbejde mellem fire universiteter/biblioteker: Danmarks
Tekniske Universitet, Roskilde Universitets Center, Syddansk Universitet og Handels-
højskolen i Århus. 

Samsøgning i 23 mio. poster

DELA udvikler en søgetjeneste, der kan samsøge i metadata indenfor fem kategorier:
Artikler, e-prints, bøger (bibliotekernes kataloger samt Library of Congress), e-bøger
og et repository for læringsobjekter (kaldet LFF) samt på tværs af det hele. I alt vil der
blive adgang til metadata for knap 23 millioner poster. 

Når man når frem til et resultat, man ønsker at gemme, klikkes – i eksemplet fra DTU
vist i figur 1 – på ikonet [CAMPUSNET]. Herefter kan man gemme metadata direkte
i det kursus, hvor det er relevant. Det vil være muligt at stille disse metadata til rådig-
hed for andre indenfor læringsplatforme.

Som studerende kan man altså opbygge sin egen samling af læringsmaterialer – man-
ge af dem med fuldtekstadgang – direkte i sin personlige kursusside. Desuden vil det
blive muligt at gemme søgekriterierne i læringsplatformen. Underviseren kan herved
finde relevante meta-søgekriterier, som stilles til rådighed for de studerende i et kur-
sus og dermed afgrænse deres søgning.

Digitalt materiale og ophavsret

En del af projektet har været at tage et konkret kursus og konvertere dette til lærings-
objekter. Da læringsobjekter (det kan f.eks. være forelæsningsnoter) ofte indeholder
figurer og lignende, der ikke er fremstillet af underviseren selv, kan han ikke distribu-
ere dette digitalt uden tilladelse. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe under DELA,
hvis sigte er at adressere de forskellige ophavsretslige problemstillinger, der er ved di-
stribution af forskellige typer af digitalt materiale.

61



Teknologier

De teknologier, der arbejdes med i projektet, er: CAS til single sign-on, Web-services
til søgninger i de enkelte databaser samt OpenURL til samspillet mellem DELA og
læringsplatformene. Konverteringen til læringsobjekter er foregået i et system baseret
på MetaToo, et metadataredigeringsværktøj udviklet af DTV.1

Figur 1: DELA søgetjenesten. 
Figuren viser en tværsøgning i artikler (ca. 5,5 mio. poster). Det er muligt at udføre en
fritekstsøgning eller søge specifikt på forfatter, titel eller årstal. 

62 Biblioteksårbog 2005

1 Se mere om DELA på websitet http://dela.ctv.dk
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”Et bibliotekernes ’Google’, hvor brugerne direkte 
fra universitetets LMS1 kan søge i metadata for ’alle’ 
medietyper og få adgang til det fulde media”, var 
den primære vision, da DELA-projektet2 i efteråret 
2004 blev designet. 

Af Hannah Kamstrup Wermuth

DEL Alt med brugerne 

Det skal være nemt for de studerende og 
underviserne at få adgang til de elektroniske 
biblioteksservices og med de nyeste tekno-
logier er det muligt at samle søgninger i én 
søgegrænsefl ade og integrere dem i brugernes 
LMS’er. I dag spiller universiteternes LMS’er 
nemlig en central rolle i de fl este kurser. Det 
er i LMS’et at pensumlister og anden relevant 
kursuslitteratur ligger, og derfor er det oplagt at 
søge og gemme supplerende litteratur direkte 
fra LMS’et. DELA Søgetjenesten – der er 
blevet til i et samarbejde mellem 4 universite-
ter/biblioteker – viser hvorledes en integreret 
søgegrænsefl ade kan etableres og integreres 
med et LMS. Projektet er støttet af DEFF.
 Det fysiske forskningsbibliotek vil indenfor 
få år være så godt som erstattet af det digitale 
forskningsbibliotek og det stiller store krav til 
de grænsefl ader, der skal præsentere bibliote-
kets tilbud. Søgemaskiner som fx Google har 
lært brugerne, at simple søgninger i et enkelt 
søgefelt kan føre til relevante svar, hvor det 
fundne materiale så oven i købet er umiddel-
bart tilgængeligt. Det er en stor udfordring for 
bibliotekerne, der har mulighed for at stille 
stadig fl ere forskelligartede informationsres-
sourcer fra mange enkeltstående systemer til 
rådighed for brugerne. Brugerne forventer 
imidlertid at kunne søge i ’alt’ ét sted fra; det 
der ikke bliver fundet her, fi ndes ikke.   

Hannah Kamstrup Wermuth
Specialkonsulent, DTV
Projektleder for DELA

hkw@dtv.dk

Vores bud på en søgetjeneste
DELA-søgetjenesten og koblingen med et 
LMS er vores bud på en løsning, hvor forsk-
ningsbiblioteket ”kommer hen til” brugeren 
– og hen til brugeren i den læringssammen-
hæng, hvor brugerne er, nemlig direkte ind i 
den læringsplatform, de i forvejen bruger i alle 
deres kurser.
 Søgetjenesten giver – efter at brugeren er 
logget på med sit lokale campus-login, adgang 
til at søge i en række mediatyper. Vi har udvidet 
adgangen med nogle nye mediatyper vha. den 
såkaldte webserviceteknologi.  Det er derfor nu 

muligt at søge i bibliotekernes fysiske materiale-
samlinger, en lang række elektroniske tidsskrif-
ter, e-bøger og som et lille selvstændigt projekt 
har vi udviklet et repository til læringsobjekter, 
som også er søgbart fra DELA. 
 Man kan vælge at søge i de enkelte me-
diekategorier – eller på ægte Google-manér 
søge på alt samtidig. Man kan søge på fritekst, 
forfatter, årstal eller titel. Søgeresultatet viser 
så antal hits i de forskellige kategorier og 
præsenterer automatisk elektroniske tidsskrifter 
først, hvis sådanne matcher ens søgestreng. 
Dette er vist i fi gur 1. 

Brugerne forventer imidlertid at kunne søge i ’alt’ ét sted fra; det der ikke 
bliver fundet her, fi ndes ikke. 

I 2004 blev 11 større danske forsk-
ningsbibliotekers elektroniske tilbud 
til brugerne testet for deres bruger-
venlighed – en såkaldt usabilitytest. 

Usability-testene viste, at en vigtig 
vision for fremtidens digitale bruger-
venlige forskningsbiblioteker er at 
sikre, at brugerne faktisk har fundet 
det bedste materiale, forskningsbib-
lioteket kan levere. For de søgere-
sultater, brugerne får frem, udgør 
ofte kun toppen af isbjerget, idet de i 
mange tilfælde kunne fi nde fl ere og 

måske endda mere relevant mate-
riale ved bedre søgninger. Brugerne 
sætter deres lid til, at søgeresultatet 
leverer det bedste, biblioteket kan 
præstere.

Tidligere har man håndteret dette 
ved at tilbyde kurser i informations-
søgning. Imidlertid viste bruge-
rundersøgelsen, at brugerne ikke 
prioriterer kurserne. Ud af de 55 
personer, der deltog i testene, havde 
kun få prioriteret kursus i informati-
onssøgning.

Boks 1: Brugerne tror de har fundet det bedste 

1 LMS = Learning Management System eller 
 elektronisk læringsplatform.
2 DELA: Akronym for: ’Digital Educational 
 Library Access’
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 Når man ønsker at gemme en reference, 
klikker man på det lille ikon i højre side, der 
ses ved en fuld visning af referencen (farve + 
tekst af ikon er forskellig for de 3 LMS-inte-
grationer), i dette tilfælde er det den blå ikon 
med teksten e-Learn (SDUs navngivning af 
LMS’et Blackboard). Man bliver nu ledt over 
til en Blackboard-dialogboks (se Figur 2), som 
gør det muligt at gemme søgeresultatet i Black-
board (se Figur 3). 
 Da udvikling af single sign-on (på tværs 
af biblioteks- og læringssystemer og på tværs 
af institutioner) har været en vigtig del af 
projektet, er det ikke nødvendigt at logge ind 
i LMS’et, når man først er logget ind i DELA. 
Der er også mulighed for at logge ind i LMS’et 
først og så tilgå DELA herfra. Også her er det 
kun nødvendigt at logge ind én gang.
 Som studerende eller underviser kan man 
altså opbygge sin egen samling af læringsma-
terialer mange af dem med fuldtekstadgang 
direkte på sine personlige kursussider. Desuden 
kan man gemme søgekriterierne i LMS’et og 
på et senere tidspunkt vende tilbage til den 
samme søgning. Underviseren kan med denne 
funktionalitet fx skræddersy søgekriterier 
og stille dem til rådighed for de studerende i 
et kursus og dermed afgrænse og lette deres 
søgning. 

Figur 1: DELA funktion: Præsentation af søgeresultater for artikler efter søgning på friteksten 
”danish economy” i kategorien ’Søg på alt’

Figur 2: Tilføjelse af et søgeresultat 
fra DELA-søgetjenesten i Blackboard 
på SDU.

Figur 3: SDUs bud på visning af DELA 
søgeresultater i Blackboard.
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 Når den studerende ønsker adgang til den 
fulde tekst benyttes knappen til bibliotekets 
OpenURL-resolver (i SDUs tilfælde SFX), 
hvorved det sikres, at brugerne via proxy-ser-
vere mv. linkes frem til den rette frikøbte kopi 
eller det rette bibliotekssystem.

Samarbejdsparterne
Det har fra starten været vigtigt at udvikle 
søgetjenesten og koblingen til LMS’erne som 
et samarbejde mellem fl ere institutioner. Dette 
dels for at få mangeartede input til design og 
funktionalitet af selve søgetjenesten og dels for 
at udvikle løsninger til fl ere LMS’er. Landkor-
tet af LMS’er er nemlig ganske broget - kun få 
universiteter har samme LMS. Søgetjenesten, 
single sign-on, datatjenester mv. er derfor 
udviklet af IPU Infolab i et samarbejde med 4 
universiteter/biblioteker: DTU, RUC, Syddansk 
Universitet og Handelshøjskolen i Århus, og 
har involveret såvel biblioteks- som IT-perso-
nale på de 4 institutioner. 

Åbent for alle
Selve søgetjenesten er en selvstændig appli-
kation, der året ud drives af DTV, mens det 
afklares, hvordan en egentlig driftsorganisation 
og -økonomi i givet fald kan etableres. Det 
kan også tænkes, at DELA-projektets integra-
tionsteknologier overføres til de integrerede 
søgetjenester, der er på vej i såvel kommercielt 
som i biblioteksregi. Alt det udviklede er 
nemlig Open Source og dermed tilgængeligt 
for alle interesserede. Foruden den centrale 
teknologi, er der udviklet LMS-integrationer til 
Citation Manager/SAKAI på RUC, Blackboard 
på Syddansk Universitets og Campusnet på 
Handelshøjskolen i Århus.

So ein Ding müssen wir….
En omfattende usabilitytest af 11 danske forsk-
ningsbibliotekers digitale tilbud (omtales i 
Boks 1) viser blandt andet, at bibliotekerne er 
nødt til at tilbyde brugerne en integreret søge-

grænsefl ade. Derfor har der – særligt det sidste 
år – været stor interesse fra bibliotekerne for 
de kommercielle samsøgningsværktøjer. DEFF 
har afholdt to temadage om emnet: en åben 
temadag i oktober 2005, hvor de kommercielle 
udbydere fi k mulighed for at præsentere deres 
produkter og en temadag med et mere overord-
net sigte for DEFFs styregruppe, programko-
mitéer og andre relevante personer. 

Den dybe tallerken igen?
”Hvorfor udvikle en ny søgetjeneste, når der 
allerede fi ndes en række kommercielle løsning-
er?” eller ”hvad er det DELA søgetjenesten 
kan, som de kommercielle løsninger ikke kan?” 
har været nogle af de spørgsmål, projektet har 
fået. DELA-projektet forsøger ikke at opfi nde 
den dybe tallerken igen. Projektet har derimod 
udviklet en række funktionaliteter, som ikke er 
en del af de nuværende kommercielle søge-
grænsefl aders tjenester (fx single sign-on, data-
baseadgang og kobling med et LMS). Desuden 
tester projektet en række nye teknologier, hvor 
en grænsefl ade med de funktionaliteter som sø-
getjenesten har, er en nødvendig forudsætning. 
 Med DELA er der nu mulighed for, at alle 
de danske forskningsbiblioteker kan tilbyde 
deres studerende og undervisere et LMS-inte-
greret samsøgningsværktøj – uden at der skal 
betales store summer til licens. 

”Nej, hvor er det overskueligt!”
’Er Søgetjenesten og koblingen med LMS’erne 
brugervenlig’ har vi valgt at spørge i alt 17 bru-
gere om, ved at udføre en egentlig usabilitytest 
med hjælp fra en ekstern konsulent. Eksem-
pler på reaktionerne fra brugerne har været: 
”Nej, hvor er det overskueligt”; ”Ser nemt og 
overskueligt ud” og ”Ej, den er mere over-
skuelig end bibliotekets”. Der har naturligvis 
også været negative udtalelser og forslag til en 
række forbedringer. Samlet set giver usability-
testene en fi n tilbagemelding på grænsefl aderne 
og gode idéer til ændringer. 

Med DELA er der nu mulighed for, at alle de danske forskningsbibliote-
ker kan tilbyde deres studerende og undervisere et LMS-integreret sam-
søgningsværktøj – uden at der skal betales store summer til licens. 

Begrænsninger pga. ophavsret
Som det fremgår af Boks 1, efterspørger 
brugerne en samsøgningstjeneste, der rummer 
”alt”. For at opfylde dét ønske er det nødven-
digt - både for DELA og andre samsøgnings-
værktøjer – at etablere aftaler med de rele-
vante metadataudbydere om at de stiller deres 
metadata til rådighed. Imidlertid er metadata 
til tider kommercielle og det har således ikke 
været muligt inden for projektets økonomiske 
rammer at lave aftaler med alle relevante for-
lag. Søgninger vil derfor ikke være dækkende 
indenfor alle fagområder. 
 Som en del af projektet har en arbejdsgrup-
pe specielt arbejdet med en række ophavs-
retslige problemstillinger ved distribution af 
digitalt materiale. Særlig fokus har der været 
på læringsobjekter3 og forelæsningsnoter. Især 
digital adgang til forelæsningsnoter er efter-
spurgt af de studerende. Imidlertid indeholder 
forelæsningsnoter ofte fi gurer o.lign., der ikke 
er fremstillet af underviseren selv. Med de 
nuværende ophavsretsregler, skal der indhentes 
tilladelse til digital tilgængeliggørelse af hvert 
enkelt element. 

3 Læringsobjekter kan defi neres som små elektroni-
ske undervisningsenheder, der faciliterer læring og 
øger indholdets værdi. De er fl eksible, genbrugelige, 
redigerbare og metadateret, så de kan søges (og 
fi ndes) på Internettet. 

Hvis du vil vide mere om projekt-
forløbet, er alt dokumenteret på et 
åbent site: dela.cvt.dk. 
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Dagsorden fra afsluttende seminar 30. august 
2006 



 1

 

Seminar om DELA-søgetjenesten: 
 

Bibliotekssøgning i én ’Google’-lignende grænseflade direkte fra univer-
sitetets e-lærings-platform – demonstration af DELA1-søgetjenesten og 
samspillet mellem Blackboard på Syddansk Universitet, CampusNet på 

Handelshøjskolen i Århus samt Citation Manager på RUC. 
 

- ooo - 

 

 

Seminaret finder sted onsdag d. 30. august 2006 kl. 13-16  
i mødelokale 2 på DTU i Lyngby.  

 

 
 

Program: 
 

13.00-13.10:  Velkomst v. Hannah K. Wermuth, projektleder, DTV.  

13.10-13.40:  DELA projektets tekniske hovedresultater: Søgetjeneste, 
Webservices, brugerstyring på tværs og og 
integrationsprotokol v. Mogens Sandfær, DTV  

13.40-15.05:   Demonstration af søgetjenesten og de 3 integrationer: 

13.40-14.00:   RUCs integration v. Tonny H. Laursen, RUb  

14.00-14.20:   SDUs integration v. Martin Dollerup Nielsen, SDU  

14.20-14:45:  Kaffe  

14.45-15.05:   ASBs integration v. Per Steen Hansen, ASB  

15.05-15.35:  Gennemgang af resultaterne af usabilitytesten              

v. Hannah K. Wermuth  

15.35-16.00:  Generel diskussion og afrunding v. Hannah K. Wermuth  
 
 
 

Seminaret er gratis. Tilmelding senest 25/8 til: hkw@dtv.dk. 

                                                 
1 DELA er acronym for Digital Educational Library Access. DELA er støttet af DEFF-midler. 
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Powerpoint fra indlæg på Forskningsnettets 
konference 13. november 2006  

  

 

 



1

”Snart – hvis ikke 
allerede – vil studerende 
forvente at kunne søge i 

’alt’ ét sted fra; det der 
ikke bliver fundet her, 

findes ikke”

Danmarks Tekniske Videncenter
Danmarks Tekniske Universitet

DELA projektet: Adgang til e-materialer
direkte via din e-lærings-platform

Hannah Kamstrup Wermuth, projektleder
Forskningsnettets konference, ’november 2006

Danmarks Tekniske Videncenter
Danmarks Tekniske Universitet

Fakta om DELA projektet

• Opstart marts 2005
• Støttet af DEFF med ca. 2 mio. kr.
• Samarbejde mellem 4 universiteter /

biblioteker  – RUC, SDU, ASB og DTU
• Bibliotekspersonale og IT-udviklere

har deltaget i projektet
• Selvstændig DELA-søgetjeneste
• Kobling med 3 LMS’er – meget

forskellige løsninger
• Usabilitytestet

DELA = Digital Educational Library Access

Danmarks Tekniske Videncenter
Danmarks Tekniske Universitet

• LMS-integration
• Baseret på Open URL
• Single sign-on
• Mulighed for at samsøge i 

databaser for: e-tidsskrifter, e-bøger
e-prints og bibliotekernes kataloger

Al udvikling er Open Source

DELA-søgetjenesten

Danmarks Tekniske Videncenter
Danmarks Tekniske Universitet

• HA-studerende på ASB
• Går på kurset ”Almen erhvervsøkonomi”
• Skal skrive en opgave indenfor området 
”Globaliseringens betydning for erhvervslivet”

• Søger i DELA på emneordene: ”business” og 
”globalisation”. 

Scenario

Hvad siger brugerne?

”Nej, hvor er den overskuelig”

”Ser nemt og overskueligt ud”

”Ej, den er mere overskuelig end bibliotekets”

Der har naturligvis også været negative udtalelser 
og forslag til forbedringer. 

Danmarks Tekniske Videncenter
Danmarks Tekniske Universitet

Spørgsmål?

Artikel om DELA i DF Revy nr. 6, 2006

Læs mere på http://dela.cvt.dk

E-mail: hkw@dtv.dk

Danmarks Tekniske Videncenter
Danmarks Tekniske Universitet

HKW
Tekstboks
BILAG: Oplæg om DELA på Forskningsnettets konference 2006. Powerpoint fra præsentationen. Foruden Powerpoint benyttedes flipover-ark med forskrevne oplysninger + online demo af søgetjenesten.

HKW
Note




